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"ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΑΠΑΝΤΑ.Ι 

ΕΟΒΙΡΤΡΙΡ 

ΟΡΗΕΗΗΑ ΟΜΝΙΑ.: 

ΕΧ ΕΡΙΤΙΟΝΙΡΟΡ ΡΗΙΦΤΑΝΤΙΡΡΙΜΙΣ 

ο ον. ΠΕΡΑ; 

ΙΑΤΙΝΑ ΙΝΤΕΗΡΗΕΤΑΤΙΟΝΕ, ΦΟΠΟΙΗΙ5 αν νο 

ΕΕΌΡΙΤΟΠύΜ ΟΒΦΕΒΝΥΑΤΙΟΝΙΗΟ5, 

Η Π ΌὈΡΤΗΑΤΑ: 

ΝΕΟΝΟΝ 

ΙΝΡΙΟΙΡΟΣ ΟΜΥΝΙάΕΝΙΡ 

ΙΝΡΤΕὉΟΤΑ. 
Ἆ. «1. Ὦ, 4955. 

Ὡς) λα Ἔ ιι - ) -. }Ί- . 
ὼν/ σα τι ΕΕ Το τς σ Πσι 

ΥΟΙΟΜΕΝ οὐΑβαητούΜ. 

αἲ Αρα: 

ΕΧ ΡΕΕΙΟ ΑΟΑΡΕΜΙΟΟ, 

οῦΒΑ ΕΤ ΤΥΡΙΞ ΑΝΡΕΕΣ ΕΤ ΙΟΑΝΝΙΘ Μ. ΡΙΝΟΑΝ5 

ΙΜΡΕΝΘΙ6 ΕΙΟΑΒΡΙ ΡΒΙΕΡΤΙΕΥ, 

ΙΟΝΡΙΝΙ. 

152]. 
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ΜΔΗΚΙ,ΑΝΡΙ ΡΕ ΕΕΑΤΊΟ 

ΑΏΌ 

ΙΡΗ. δ01,. ΕΤ ἨΑδιΗ. 

πνοννννννοως 

Ἄοιυι πιιέαγα απἰάαμαπα ἵπ οοηίεχέα 5ίπε Μαπιιδοπρίογιπι 

αιιοίοτ](αίθ, Ὠϊςῖ Τ4ΥοΟ, αἱ Ιηπ Ἰοοῖς 4ε ααῖδας ἀπρίίατε, {οτεί νε 

οὔδοπι οχϊκιπιατε Τ,θοίοτεπι, νε] πια]σηυπι. Ταήροετίας οσί Ιπ 

ἀϊδαποβοπίριας, δεί ἵπ νΕΙΡΙΟΠΘ, ἵη αἩΒ πιεηίεπη αηποία{οτῖς {εγο 

Ροίες Ῥειρρῖςθιθ. Ολιαπάο Ίοεμπῃ ΠΟΠΗ ΙΠ{ε]]εχί, ποπ], ΟΡΙΠΟΥ, 

(οετίε νο]ιι,) εί τε]ααῖ ααοά ἵπ Οαπίθετο εί Βαγπερίο Ιπίετργείϊ- 

Όις Ἰπνεπ]. Δά Ἠπ]ας οζΙΙοπδτη, οοπίεχίιας εί ποία Ρ]εγαπιε 

εχἰσαπίατ. ὮήΠοίΙοτα ἵπ αὐϊρας πι]]α εγαί οοτγαρᾶ (εχίας 

μδρίοίο, Τ8ΓΙ15 αάῑσΙ, ης ΤΠ ΠΙοΙεΠα Ππ]πηίαπη Ἠςρ ποίθο, Ίαπι 5α{15 

Ίοησα, εχοεἀετεπί. [)ραγίογες 5οΓΙΡΣΕΥΑΙΗ, σἱοιί ἵπ οηρρ[οῖ- 

Ῥα5: 5εά οπη]θῖ, πε ἀοσοτίρας 6556 ππο]εδίς, εί Γπίριάειη 

ΠΙπϊ5 ΟΠΟΘΤΩΤΕΙΗ, Μπα]ία δἶπε ἀπρίο πιο Πισεγαηπίές η ππυ]5 

[αΐδις Γη. ΟοΠαίοπες εχεπρἰαγίιπη ῬαπΙδιεηδίάπη ομΏ πάγος 

ἀταππαίε, ασ ποίαπίαχ Πίοτὶς ΑΔ. Β. ο.: αἱ ἵνεπι Ἐ Οχοπίεηςίς 

επι 1ρῃσ. Ταυτίσοα, ἀἆερεο Πιππππ]α νΙτογάπα εγιαΠΙβδΙη 0- 

τυπ: Ιδίας, Φ8πιεΙ ἸΜιδστανο, Μ. Ὀ.; Ἠαπς, Οατοιο Ἠαί], 

», Τ. Ῥ. Ώεσαπο Ῥοεκίπσεηρ!. 

“Ἡ οᾶοκ Οχοπίσηοϊς οσἱ Ἐάῑίο Α]άΐπα επι Μ 8. οο]]αία, 468 αηπΙτΏ οἰτοίίογ 1805. 

ΟΓβίογΗΤΏ ά5δι ο Βἱρ]οίίεσα Βοά]οίαπα ἵπ Οο]]ερίυη Ὑ/αάμαπποηςο Πη]σταν{ι. 
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ὝποθΕσΣΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ.Ξ 

ΑΒαάΣΜΕΝΤΙΜ ΡΕΟΚΤΙ. 

ΝΕΟΠΤΟΔΕΜΟΣ ἐν Τράᾳ γέρας λαβὼν Ἀνδρομάχῃν, τὴν Ἕχτορος γυναῖκα, 
παῖδα ἔτεχεν ἐξ αὐτῆς τὸν Μολοττόν. ὕστερον δὲ ἐπέγημεν 'Ἑρμιόνην, τὴν Μενελάου 
ὀυγωτέρα. δίκας ὃξ πρῶτον ἠτηκὼς τῆς ᾿Αχιλλέως ἀναιρέσεως τὺν ἐν Δελφοῖς 

Ἀπύλλωνα, πάλι ἀπῆλλεν ἐπὶ τὸ χρηστήβιο» µετανοήσας, ἵνα τὺν Φεὺν ἐξιλάση- 
σαι. ζηλοτύπως δὲ ἔχουσα πρὸς τὴν Ἀνδρομάχην ἡ βασιλὶς, ἐβουλεύσατο χατὰ 

ταύτης 9άνατο, µεταπεμψαμένη τὸν Μενέλαω. ἡ ὃξ τὸ παιδίον μὲν ὑπεξέληκεν, 
αὐτὴ δὲ κατέφυγεν ἐπὶ τὸ ἱερὺν τῆς Θέτιδος. οἱ δὲ περὶ τὸν Μενέλαον χα) τὸ παιδίον 

ἄνεῦρον, καὶ ἐκείνην ἁπατήσαντες ἀνήγειραν. καὶ σρώτσειν μέλλοντες ἀμφοτέρους) 

ἐκωλύλησαν, τοῦ ΠΠηλέως ἐπιφανέντος. Μενέλαος μὲν οὖν ἀπῆλλεν εἰς Ὑπάρτην, 
Ἑρμόνη δὲ µετενόησεν, εὐλαβη»εῖσα τὴν παρουσίαν τοῦ Νεοπτολέμωυ. παραγενό- 
ενος ὃξ ὁ Ορέστης, ταύτην μὲν ἀνήγαγεν εἷς Σπάρτη», Νεοπτολέμῳ δὲ ἐπεβούλευ- 
σεν. ὃν καὶ φονευἈέντω, παρῆσαν οἱ φέροτες. ΤΠηλεῖ δὲ, μέλλονσι τὸν νεχρὸν 3ρηνεῦό, 

ἹεορτοσεΜυς, αἆ Ττο]απα πηηπας αοοἰρίεης ΑπάτοιηασἩεη, Ηεοοτῖς ακ- 
οτε], Π]ίππη εκ ἑα ϱοπιῖέ Μο]οβειπι: Ῥοδίεα αιίοπι φαροτίπἀυχίε Ἠει- 
ΠΙΟΠΕΠ, Μεπε]αῖ Π]απι. οΦεά οππι ρηπιπα Ῥορέη]αςοί ΡαΠαΠΗ ΙΠίθτίος- 
ἔοπῖς Αολί]]ίς αὖ Αροπο ἵπ Τ)ε]ρ]ίς, τοι αἆ οτασι]ωπῃ, ασοης ραπηίέοι- 
ἔαπι, τξ ἀειπι Ῥ]ασατοί. θά τοσίπα Ἠαβεῃς 8ο ΖεἸοίγρο εἶσα ΑπΠάΤο- 
πΙΔΟΠΕΏ;, πηο]ία οςί αἵ ΠΙΟΥίΕΠΙ, 86οθίδεης ΝΠεπείαιπη. Τ]α αιίοπι ΙΠ[αηίρπι 
αρ]οσανίε, 8ο Ίρεα {ησίί αἲ ἔεπιρ]απι ΤΗΘΙίάΐ5. Ῥοχτο Μεπείαις, εἰ ΡΙΕΓΙΠΙ 
Ιηγεηίέ, 6ἱ ἴ]απα ἀεοερίαπη ἔεππρ]ο οἀισίε: «Ἡπιᾳπε ο556ί Ππέεηοσέητιις έχος- 
αυε, Ρρτοβίβίέις εδί αὖ ἰπέθινεπίεηίε Ῥο]θο. ἸΝΤοπείαιις εισο τεάΠί Βρατ- 
ἵαπι: Ἡθιτηίοπε αμίεπι εσῖ Ῥωπίεηέίαπι, γετίία Ριακεηίαπα Νεορίο]επιῖ, 
Αάγεπίεης αμίεπι Ότερίες, Ἠαπο φπἰάεπι τοὐιαχίέ ρατίαπι, Νθορίο]επιο 
Ἀπέετη Πηδίάίας Ῥοδιῖέ: ἴδᾳιε Ιπίαπεοίι8 τοροτίαίιγ. Ῥε]εο αμίοπι, νο]οπεῖ 

3 ᾿Ανδρομώχῃ [85ο οἴίαίατ Βίοῦσεο, Ώο Β. Ναί. ν. ΕΙογ. χχ]χ. ν. δέ ο[], χχν], οί ἵη ΕΙ. 
ΤΗ. εαν. Απάτοπιαε]ια εξί ἵη Ματρ. ατοί. αδῖ ἵπ Βασολίς ν. 1971. Ἰορεπάωπ. Ἰπ Εάῑί. 
Ε]οτ. Τ46841. θαρίίαϊῖνας, Ανδρομάχη ἃ Ρ. 148. αἲ ρ. 190. Άγ. 

ἩΗ]είοτῖα, αμα» βαπάαπαοπίατη Ἠα]ας Εαδα]α:, η Ἠ]ο Ῥοῦπιαίο οχδίαέ, ᾳποά Ττοῖσα ἀῑοϊίατ : 
4ε απο πος ἵπ ρεϊποῖρίο Μεάεα. Ἠαπο Ἐαδυ]απι Ιπίοτ εαίοτας Εππίας Οαγπιῖπο Τ,αεΐπο 
ἀοπᾶ5ςε πιεπιοταίυγ α Οἴοετοπο, ἆθ Ὠϊνίπαί, Ι.1.  Τίθπι ϱ. Ρερίϊπαῖας Ἐ]οτοπς ΟΠτὶςίαπις 
εαπάεπι ((αππιῖπο Τμαίῖπο ἀοπανϊ. ἘάΙΙ. Ἠαπιρατρ. 1619, ο {επιροτε, απο Βοῖα εδί σε 
Ἐαβυ]α, νἷὰς Ἱπίτα αὰ Ἠπ]ας Εαβι]α; ν. Ἰδ0, Άαγπες, 

9 
πο 



4 ὝποθΘμσΣίιΣ ΑΝΔΡΟΜΑΣΧΗΣ. 

Θέτις φωνεῖσα, τοῦτον μὲν ἐν Δελφοῖς ἐπέταξε 3άψαι, τὴν δὲ ᾽Ανδρομάχην εἷς Μο- 

λοσσοὺς ἁποστεζλαι μετὰ τοῦ παιδὸς, αὐτὸν ὃ᾽ εἶπεν ἀθανασίαν προσδέχεσγαι, 

συχὼν δξ ταύτης, εἷς Μαμάρων νήσους ὤχισεν. 

Ἡ μὲν σχηνὴ τοῦ ὁράµατυς ἐν Φλίῳ κεῖται. ὁ δὲ χορὸς συνέότηκεν ἐκ ὤθιωτί- 

δων γυναικῶν. προλογίζει δὲ ᾿ Ανδρομάχη. Ἄ τὸ δὲ δρᾶμα, τῶν δευτέρων. ὁ πρόλο- 

γος σαφὴς, καὶ εὐλόγως εἰρημένυς. ἔστι δὲ καὶ τὰ ἐλεγεῖα τὰ ἐν τῷ Μρήνῳ τῆς 

Ανδρομάχης, ἐν τῷ δευτέρῳ μέρει. ὁῆσις 'Ἑβμιόνης, τὺ βασιλικὸν ἐμφαίνωσα. καὶ 

ὁ πρὸς ΑἈνδρυμάχην λόγος χαλῶς ἔχων. εὖ δὲ καὶ ὁ Πηλεὺς, ὁ τὴν Ἀνδριμάχην 

ἀφελόμενος. 

Ίάσετε πιογέαπι, Τμ6ιίς ΡΡΑΤΕΠΒ, Ἠαπο απἱάρπα ]τβοῖέ {η Γε]ρ]ῖς εερε]ίτί, 

Απάτοτηασμοι απίθπα πηεθὶ αἆ ΝΤοἱοξςος εµπῃ Ῥιιετο. 1ρδαπ απίεπ Ῥε]θα 

ἀῑκίε ἱπηπιοπία]ίαίεπι ἨἘαρίέαταπι: πα ἶ6 ροές, 5ο οοπίπ]τ αά Γηβυ]ας 

Ἐοτίυηαίας. 

Όσεπα {αρι] οδέ ἵπ Ῥηέιία. Όποτις αιίεπι εοηδίαι εκ ΗΕ ππμ]ε]- 

δαᾳς, Ῥταίαατ Απάτοπιασμο. Ὥδαο {αὈι]α ασε 5οοιιιάϊ οτϊηῖ. Ἐτο]ο- 

Φυ5 εδ Ρετορίοπιις εί νοπβιπη]]έετ ἀῑσίας : οί εἰεσῖασα σαττηΐπα 1η απετε]α. 

Απάτοπιασμες επί θεοιπᾶΙ σταάις. Όπαίο Ἠειπιίοπες εδί τεσα]ῖς; εἰ 

Ῥυ]οτα εἰῖαπι οταῖο Απάτοπιασια αβ]οία. ΆῬεπε εἰ Ρε]εις ]οαίας, ρε 

ΤάΏ5 ΑπΠάΤΟΠΙΔζΠεΠ. 

5 Τὸ δᾶμα τῶν δευτέρων] Ὑ εγίεπάυπα: Εώς ]αὐιῖα εατιήπ εδέ, φιῶ δεσωπάας ἴπ οεγίαπεέπε 

Ἠμ]εγιέ, Ἐππῆ Απάτοπιας]ιε ἀϊνοταῖ βΗ{ αἲ Ίχας ογραππεη!, θείο 



ἍὝΠΟΘΕΣΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ. 

ΑΒάὉΤΜΕΝΤΤΙΜ Ἐχ ΕΡ., ΤΑ50, 

ΝποπτολΕεΜμοσὲ σῇ Τροίᾳ γέρας λαβὼν Ἀνδρομάχην τὴν Ἕλτορος γυναῖκα, 

παΐδα ἔτεχεν ἐξ αὐτῆς. ὕστερον δὲ ἐπέγημε Ἑρωιόνην, τὴν Μενελάου Ἀυγατέρα. 

δίκας δὲ πρότερον Ἠτηκὼς τῆς ΑἉχιλλέως ἀναιρέδεως τὺν ἐν Δελφοῖς Απόλλωνα 

πάλιν ἀπῆλθεν ἐπὶ τὸ χρηστήριον µετανοήσας. ἵνα τὸν Ἀεὺν ἐξηλάσηται. ζηλο- 

σύπως δὲ ἔχουσα πρὺς τὴν ᾿Ανδρομάχην ἡ βασιλὶο, ἐβουλεύετο κατ αὐτῆς 

άνατο, µεταπεμψαμένη τὸν Μενέλαον ἡ δὲ τὸ παιδίον μὲν ὑπεξέθηκεν, αὐτὴ δὲ 

χατέφυγεν ἐπὶ τὸ Ἱερὺν τῆς Θέτιδος. οἱ δὲ περὶ τὺν Μενέλαον, χα τὺ παιδίον ἀνεῦ- 

ρον καὶ ἐκείνην ἁπατήσωντες ἀνήγειραν. χαὶ σφάττειν µέλλοτες ἀμφοσέρους, 

ἐχωλύσθησαν Τηλέως ἐπιφανέντος. Μενέλαος μὲν οὖν ἀπῆλθεν εἷς Σπάρτην. 

Ἐρωμόνη δὲ µετενόησεν εὐλαβηθεῖσα τὴ) ᾿παρουσίαν τοῦ Νεοπτολέμου" παρωγενό- 

µενος ὃξ ὁ ̓ Ορέστης, ταύτην μὲν ἀνήγαγε πείσᾶς. Νεοπτολέμῳ ὃξ, ἐπεβούλευσεν. 

ὑν χαὺὶ Φυνευθέτα παρῆσαν οἱ Φέροντες. ΤΠηλε δὲ µέλλοντι τὸν νεκρὺν ρηνεῖ, 

Θέτις ἐπιφανεῖσα, τοῦτον μὲν ἐν Δελφεῖς ἐπέταξε άψαι. τὴν ὃξ ᾽Ανδρομάχην 

εἷς Μολοσσοὺς ἀποστεῖλαι μετὰ σοῦ παιδύς, αὐτὺν δὲ ἀθανασίαν προσδέχεσθα!. 

τυχὼν δὲ ταύτης, εἷς µακάρων νήσους ὤκησεν. 

Ἡ μὲν σχνέὴ τοῦ δράματος ἐν Φύΐῳ, ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐκ Φθιωτίδων γυναι- 

κῶν. προλογίζει Ανδρομάχη. τὸ δὲ δρᾶμα σῶν δευτέρων ὁ πρόλογος σαφῶς 

χο) εὐλόγως εἰρημένος. ἔστι δὲ καὶ τὰ ἐλεγεῖα τὰ ἐν τῷ "εήνω τῆς ᾿Ανδρομάχης 

ἓν τῷ δευτέρῳ μέρει. ἑῆσις 'Ἑρμιόνης τὸ βασιλικὺν ὑποφαήουσα. καὶ ὁ πρὺς Αν- 

δρομώχην λόγος οὐ καλῶς ἔχων. εὖ δὲ ὁ Πηλεὺς ὁ τὴν ᾽Ανδρομάχην ἀφελύ- 

μνος. 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΑΝΔΡΟΜΑΣΗ. 

ΘΕΡΑΤΑΙΝΑ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΕΡΜΙΟΝΗ. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ. 

ΜΟΛΟΣΣΟΣ. 

ΤΙΗΛΔΕΥΣ. 

ΑΛΛΗ ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ΘΕΤΙΣ. 

ΑΝΡΕΠΟΜΑ(ΗΕ. 

ΑΝΟΙΠΙΙ1.Α. 

σΗΠΟἩς ΟΡ. 
ἨΗΕΕΜΙΟΝΕ. 

ΜΕΝΕΙ ΑΌΣ. 

ΜΟΙ.ΟΡΡΟΡ. 

ΡΕΙ.ΕὉ». 
ΑΤΙΑ ΑΝΟΠΙΙ1Ι.Α. 

ΝΟΤΗΙΣΧ. 

ΟΒΕΣΡΤΕΡ. 

ΝΌΝΟΙΤΟΡ, 
ΤΗΕΤΙΕ. 



ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΑΝΔΑΡΟΜΑΧΗ. 
1.22. 

ΑΠάΤΜΕΝΤΟΜ ΔΟΤΟΣ ΡΗΙΜΙ. 

ΑΝΡΒΟΝΜΑΟΠΗΕ ἵπ Τ]οίάϊ5 φαπεἑπαγίο (6ο οπίτη Ρτεβ πιεέα οοπ{αροτα) Ετοἱοριπ αφεπς, 
αχροπῖέ, αμοπιοάο Νοορίο]οπιο, επῖ Ῥο5ί Ττο]απι εαρίαπι ἀαΐα θε ἵπ οοπ]ασεπη, αὐδεπίο, 

Ηοιππῖοπθ, πχος Ί]ῆας πονα 5αροτϊπἀποία, πα οππῃ Ραΐτε Μεπε]αο, παοστα Η1 ΒΠοφαθ Μο- 

Ίο5ςο πιαἨπαραίατ. Αποζηα Ττοαπα παπῖαί Απάζοπιασᾖσς, φπἷἀ οοπίτα οαπῃ πιθο{α!ῖ ος- 
«οπί Ἀ[οπείαις οί Ἠεγπιῖοπα, οί αΏ Ί]α πιῖσσα ο5έ αἆ 5οπεπη Ῥο]ουπι, Πας ραίγοσΙη] οῬίπεη- 

ἀἵ ρταίῖα. Ἰηπίεγεα Απάτοπιαςμο 81.5 νῖοες ἀορ]οταί» Οπογας οκ Ῥ]]οοῖς πιαεπῖρις 

οοπδίαπ5 οὔπι οοπφο]αίαγ. Ἠογππίοπε αἀτοπῖεπς ]αγσῖαπα Ιποῖρῖέ, ἵπ απο Ἠπ]ας Ιπβο]εηίία οί 

πεἰοἰγρῖα, Ίλλία5 αιιέοπα Ργιάθηίῖα οἱ πιασπαπ]πίας αρρατοπί. Όλοσις εαυδας Ττο]απί οχο]ά 

γοπιοϊςαῖπιας, πεπηρο Ῥατίάϊς Παά]οῖαπι εἰ Οα5εαπάτα Ονασπ]απι ἆᾳ πεεβπάο 1]ο Ιπ{απίθ πο- 

σ]οοίππα, τερεί1{, 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ. 

ΑΣΙΑΤΙΔΟΣ γῆς σχήμα, Θηξαίΐα πόλις. 

ΑΝΡΒΕΟΜΔΑΟΗΕ. 

Αδτλτισα: {ΘΙΥα ἆθοις, Τπεραπα οἴνίίας, 

ὃ. 1. ΑΣΙΗΤΙΔΟΣ γῆς σχΆμα, Θηβαία πόλις] Σχηµα,] Κάλλος, εὐπρέπεια, κόσμος, 
ἀξίωμα, δύξα. Θηβαία πόλιει] Τὴν ἐν ᾿Ασίᾳ λέγει 'Υποπλάκιον Θήβη», ἦς ᾿Ἠετίων ἔβα- 
σίλευσεν. ἔνθω καὶ σὴν Χρύσων καὶ τὴν Δυρνησσὸν ἓν τῷ σης Θήβης πεδίῳ φώσσουσι, ὧν ὁ 
Αἰσχύλος Λυρνησσίδα προσαγορεύσως τὴν ᾿Ανδρομώχην ἓν ποῖς Ὀρυξίν. ἔνθα καὶ ξένως 
ἱσσορεῖ ᾿Ανδραίμονος αὐτὴν λέγων, ᾽Ανδραίμονος γένεθλον Λυρνησσίου, ὅθεν πας Ἕκσορος 

ὤλοχον ἤγαγε φίλην. εἰσὶ δὲ Θήβαι 'Ὑποπλάκιαι Αἰγύπτιαι, Βοιώτιαι καὶ ἐν Φθιωτικῷ 

1. Σχήμα, ἄεσιδ. ῥδὶο 1π Γπασπηεηίο 
1ογπιπϊ αριά ῥΘίερῃαπαπα ΒγζαΠί, ν. 
Τευδρανία: 

Τευρανία δὲ σχήμα Μυσίας χ.γονός. 

Ῥαβδῖπα ου 56ηδι οοσιχτίέ «οπιροβίέαπα 
πρόσχημα, ταις σχημα. «Εαθιπι απ- 
ἆθπα, 5ἶνο πια]εδίαίεπι, Ἱπάῖςατο νἰάσέατ 
ΜΟΡΗ, Απς. ν. 1165. ἈΝοςαί Ἠεει!. 
ν. 617. Ρί νιάς οἴέαία. 

σὸ Θήβης πεδίον πιθπποταί Χεπορῃ. Εκ- 
ρε. Οντί 115. ΥΠ]. 

᾿Ασιάτιδος γης σχζµα,] Ο Αξία οναπ]ἆα 

β]οσία, εί πιοπέῖ {απέιπη Ίαπι ἵπβχα ἶᾷρα, 
αυῖα θμρΣίαπέῖα ἔπα Ῥετῆί: Απσια {βπηοη 
ίαα 8ρεοῖες αΠΙΠΙΟ πηθο οὈνοισαίιχ, Έο- 
ἀεπῃ πιοάο Ὦ. Ῥαυ]ας 1 Οοτἴπί]. 6, νι, ν. 
51. Παράγει γὰρ σὸ σχΊμα σοῦ κόσμον σού- 
που. Ἑλππρϊῖάςς αιίθπι πο Ἠϊς 5οἶατη Ἱέα 
Ἰοεμέας ο5ί, 5εἆ οί ἩἨοει), ν. 617. 4ο πάϊ- 

δας Ίαπι τας: ἸὪ, σχήματ᾽ οἴκων, ὦ ποτ᾽ 
εὐτυχεῖς δόµοα. ΑΠηιαπάο {απιοη 1η Πῃθ- 
Ἡοτοπα Ῥατίοπ 5υπηΙέΗΣ, σχηµά σινος, ῬΙΟ 
μέγας τις καὶ εὔμορφος. Βὶο {9εηγ]. Ἑπτὰ 
ἐπὶ) Θήβαις, ν. 494. Ἱαππωμέδοντος σχΏμα 
καὶ μέγας σύπος. Ῥεπο]αδίες: Τεριφραστι- 
κῶὠς ὁ Ἱσπωμέδω», καὶ μέγας ὢν, καὶ κάλλισ- 
σον ἔχων σχημα. Όε Τ]ερε Ἰας Υ. Ηοπ!. 
1]. α. 566. ζ’. 597. ἍἨαγπεδ. 

Ο0οἀ. Ἐ]ον. απτέλ,, 5εά 5ῖο Ἠϊαίας {οτοί, 
εχει 98. α γοσα]! Ιπο]ρίεπίε. Ὑα]εκ. αἆ 
Έλα. Ρ. 651. «Λεοᾖ. 

Θηβαία πόλις] Βαδαιάϊίαχ ἐσσί. ΝοἩ 
οπίπα Ἠῖο τοσίας ΡΟ νοςαπά1 οα5α Ῥορίέα5 
Αάῑοογυτα ἩΠοχθ, ἸἨσοί Ἰ,αδοατῖς Ἠαβοαί 

πόλι, εἰ ες. Μοπῦγ. σπτόλι, Ἠγιπεί. 
Ἄοπ ν]άοο, απατο Τ]ορας οἶνε Ώωοβᾶςσας, 

5. Απίαᾶσας, 5ἳ Ίο {πεταπί, αοφυσαίας, 
αυτη {π ποειαῖς ο55εί 5εεπα. «{αἰδή. 

σχηµα, ἄεοι. Αχϊσάάε5: αἵσιες ἀνσὶ 



δ Ἑπ  ΙΠΤΑΟΤ 

Ὅδεν πό εδνων ἕὺν πολυγρύσῳ γλιδη 
/ ΄' ε ΄ ] “ η ’ . 

Πριάμου τύρα»νον εστίαν ἀφικομῆνο μη. πριν λε, 
Δάμαρ δοφεῖσα παιδοποιὸς Έικτορι, 

[) - , / 

6 Ζηλωτὸς ἐν γε τῷ πρὶν Αγδρομόγη γρονῳ' 
” ι) ”/ ᾷ 3/ 4 ζ έ ., « λ ς 

Νῦν ὃ οὐ τις ἄλλη ὀυστυχεστέρα γυνή 

ΤἜ μοῦ πέφυκεν. ἤ γεγήσεταί ποτε. 
/ α «ξ / ΄ 2.3 ι] / [/ / τι 

τις πὀσῳω μεν Έκτορ εξ Αχιλλεως 

(Θνόντ᾽ ἐσεῖδον, παῖδά 5» ὃν τίκτω πὀσει, 

ὉΌπάε ααἀοπάαπα ἆοίῑς οαπα ορα]επίῖς ἀε]ῖοῖ]ῖς 
γεπῖ αἆ τεσῖατῃ ἁοπωαπα Εσίαπηϊ, 

Ὠαίΐα οοπ]αηκ Ἠεςίοτῖ, αἆ Ἠνεγος εγεαπἆο», 

δ Απάτοπιαςμε, εμδρῖοϊεπάα αιϊάσπι ΡΥΙΟΥΘ ἴΘΠΩΡΟΙΘ : 

Ἄυπο νοΓο πι]]α α]ία οα]απαίοδίος ΠΙΙ1116Υ 

Με ο5ί, πεαιιθ εί άΠΙΘΠΙ. 

Έα πιαγήαπα αὐ]άθπα Ἠεείοτεπῃ αὉ Αολ]]]α 

1ηέατ{εσίαπα ν]ά1, εἰ βΠτη, Ύἀεπῃ ρεροτῖ ππατί(ο, 

5, μέρει καὶ περὶ Ὁ αικάλην. 

/΄ ΄ 

σίαν] Οἰκίαν. 

2. Χλιὸπ] Πολυτελείᾳ τῶν ἐν σῇ φερνᾳ δώρων. καὶ ἄλλως. 

Κλιδῇ, σρυφῇ, προικὸς κόσμῳ. ἔστι δὲ παρὰ τὴν χύσι, οἱονεὶ χύδην πληφύοντα. Ό. Ἓσ- 

4. Δάμαρ] Νομίμη, γνησία παιδοτρύφος. οἱ γὰρ σκότιοι παῖδες ἐκρίσγτον- 
σαι δ. Ζηλωτὸς] ᾿ἘπίφΏονος, εὐδαίμων, µακαρία. τὸ δὲ πρὶν συναπτίέον τῷ χρόνῳ, ἵν ᾗ 

3. Οπα Ῥοςί ᾖς Ἡ. ἐβασ. δεηπππέατ, 6 (η. οἱ Ταιγ. αἀἁῑία 5υΠέ. Ίπ Ἡς Βοίλίας αἆ Ἑπ- 
τρ. Τ. . Ρ. 65. νν. ἐν τῷ τῆς Θ. πεδίῳ Ῥτο Ρ]οβδεπιαίο Ἰαραί,«ργο ὅδεν οοπ]. ἔνδα, εξ 
ΦεΠγ]ϊ Ίοευπι δἷο παπιετῖς αἀςίτίηρ]έ: ᾿Ανδρ. γένεβλα τοῦ Λυρνησίου, ὅδεν σερ Έρως 
ὤλοχον ἤγαγεν φίλην. ἘΤΟ περὶ Φαιμάλην (8ἱο Ρετερίεπε (απ. 6. Τατ. εποίαίπη : δα.) 
:ν πεδίο φωῖά [εραπι, ἀμαθι {ίετὶ αὐτακί) [οτίαςθε βογίῇ, περὶ Θεσσαλίων, καΐ 
ἀε]είο. 

σοῦ κοινοῦ σχήματός εἰσι σοῖς ἓν τῷ γένει. ΤΠ. 
514. Ίάεπι: οὐδὲ συχεῖν τοῦ νῦν σχήματος, 
οὐδὲ σεμνύνεσθαι. ΤΠ]. 69. 1άεπι: πρότε- 
ον μὲν τὰ 'Ἱερὰ κοσµήσανσες αὐτῆς, νυνὶ δὲ 
σὸ πῶν σχΊμα σώσαντες 1]. 995. Ὑιὰς 
εἴῖατη, 4η Ώιο Ρρεγίποαί ΤΙ. 519. οἱ 556. 

σαπίον. 
9. ξὺν οὐϊά1ίι Ἐταπε]. οί ας ἄθ 5οπῖρέυτα 

1: ἀῑεδοτῖε: « Βΐο πρῖηιε /έγε, ρταυοἀρηίο 
5Υ]]αρα Ἴοησα, 6έ 5ΘΙΏρεΓ Ῥγεοράρηίς 
Ῥχενί, οὗ τηθίταπι Ῥτοάιορηάα, Ἱπν]ῖς 
εἰῖαπα οοβ]οἴυης «οτίροπά μπι]. ----ογε αιέθτα 
ἀῑςο, α]α Πέίεγας ἕ φοπχΏ ἄδρεγυτΏ φµαη- 
ἆοᾳιο τερραιηί απο ἀε]ίσαίας, απαγυτΏ 
1ααϊςῖο {αλα Ῥειτηϊήρηᾶα.”.  Ῥεοί, 

6. δυσσυχεστέ(α] Τια ορβπης Εά. Τναςς, 
ηες αΠίογ ]ερῖσρε ν]άθίιατ Φε]ο]]αρίος. Ἐά. 
Α]ά. δυστυχεσσάτη. ἨΜ5858. Δ. Ῥ. Ὦ. 
Ἐ]οχ. νῦν 2’ εἴ σι ἄλλη λυσσυχεστάτη γυνὴ, 
ααοά {αγ Ῥοβδοί, Ῥγοχίπιο νοχειι ἀε]είο. 
Ρεᾷ Ῥταρίαί, ααοά 1π εοπίεσίιι ἀεάῖ, {ια 

δυστυχεστάσ] «ομαηππε ΜΠίοπισ 
(Αιοίογ ποβῖ]βειταῖ Ῥούπιας5, ᾖῬαγααϊςεὶ 
«ἀπιϊκεί ποπαΙηθ οε]ερτα) ἴῑς, ἵπαιαπι, ἵπ 
Οοάΐοε 58 πΊαΏι Ποίαίο δνστυχεστέρη ]- 
δῖι; ἈῬεα]ροει δυσσυχεστέρα εὐφωνοτέρωρ 
(ῬΠΟΤΕΠΙ νεγεις Ῥατίεπα Βεμο]ίαςί, νιάρίυχ 
Ἰεσῖςςε---Νῦν δ’ εἴ σις ἄλλῃ.) ΔΠαιαπάο {8- 
ΊΠΘΏ 5αρετ]αῖνας σταᾶις Ῥτο οοπιραγα νο 
ῬοπΙτασ, τί εί οοπηρατα(ἵνας Ῥτο Ῥοδίνο. 
ὦίο ἨοΠΏςΓ. µελάνσερον ἠὔτε πίσση. 

Ἀαγπες, 
γα]ε].. αἆ Ἐτιρ. Ῥμαπ. 1089. ο βο]ο]. 

οί 0οἆ. Ἐ]ογ. 5επῖοῖε ον 5) εἴ τις ἄλλ-----ει 
5οηιιθηίθπη ΥΘΙΦΙΠΩ ογίΗΠ1 «θηςοί οκ ἀϊνετεα 
Ἠ]ας ]οείῖοπε (5εΙ]. Ἠας: ἈΝῦν δ οὔτις ἄλλη 
δυστυχεστέρα γυνή" αἆ αάαπι {αεῖ]ε Ροίιο- 
τ]ηί αἀάῖ νετρα: ἐμοῦ πέφ. κ. στ. λ.) : Ο0Π- 
ἄποτο οπῖπα ]ε]ήπάπα 5αρρ]εππεΠ{ΗΠῃ, 
Ὑαεκοπατίο τερισπαί Ἠεαίι. ατα 

Ῥχῖπαο πηΟΠΘΕ, 5αροτ]αάνιπα ϱγο «οππρατα- 
Ώνο (ᾳαποᾷ οΠεπάεραί Ὑα]εκ.) Ῥοπῖ αρ: 

ο ΩΛοοµμῖῖῖ ν”-ν''Ὢ ο... .-ἌἌἌὙ' μμ... ----υυ-ἤἔἶιιὼ/ηΛἛΛῃἢἛ' τμ ---Ἄ 



ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ. 

” ΄ 

10 Ῥιφδεντω πύργων ᾿Αστυάνακτ ἀπ ὀρθίων, 
Ἐπεὶ τὸ Τροίας εἷλον Ἕλληνες πέδον. 

Αὐτὴ δὲ δούλη, τῶν έλευ» ερωτάτων 

Οἴκων νομισφεῖσ, Ἑλλάδ' εἰσαφιπόμιην, 
” / Δ 

Τῳ νησιώτη Ἀεοπτολεμῳ ὂορος γέρας 

15 Δονεῖσα, λείας Τρωικῆς ἐζαίρετον. 
/ Ν ο” 

Φείας δὲ τῆσδε, καὶ πόλεως Φαρσαλίως 
μα ᾱ / αλ ο. ς / 
Ἐγχορτα ναίω πεθί, ἰν ἤ «αλασσία 

10 Απίψαπασία Ρτο]εσίαπῃ αὉ ατάμῖς ἑαττίρ, 

Ῥορίαπατα Οταςῖ οΘροταπέ 5οἶαπι Ττο]ς. 

Ίρσα αιίθπα σοινα, Πρεγτίτας 

Ἐαπαϊ]ια: απίοα Παδίία, ἵαπ (τερεῖατα νοη], 

Τη5ι]ατῖ Νεορίο]εππο ππάπας Ρ6]]ϊ 

15 Ὠαία, εἸοείαπῃ εκ ργαάα Ττο]απα ἆοπιπῃ, 

Ἠι]ας νετο ΡΗ(Πῖα οί ατοῖς Ῥπανδα]ία» 

ἘπΙπηος «αΠΙΡΟΞ Παδίτο, αδί τηατῖπα 

5, ἓν σῷ προτέρῳ χρόνω. 6. Νὸν δ' εἰ τις ἄλλη] ᾿Αντὶ τοῦ ὧρ οὐδεμία ἄλλη δυστυχὸς 
΄ Μ Ν α{ μ Δ Ν 3 ε / 3 λ ιά 

γυνή. Ἡ καὶ οὕτως. ἐγὼ δὲ οὐχ ὑπολαμβάνω, εἰ ἄρα τι γυνὴ ἀθλιωτέρα µου ἐστίν. 
10. Απ΄ ὁὀρθίων,] ᾿Απὸ σων ὑψηλῶν καὶ 3 

΄ ΄ -- 

πετακτνώων πνόγῶν. σπουτεστ πει γ. 19. Αὐ- 
9 ν ᾽ π. π 

σὺ δὲ] ᾿Εγὼ δὲ αὐτὴ εὐγενεστώτων γονέων οὖσα, δούλη { “Ελλάδος εἰσαφικόμην. ἢ εὐ- 
΄ ” -- κ. 

γενεστάπους οἴκους φησὶ τῶν Αἰακιλῶν. 
-- / πο 

14. Τῷ νησιωτη] Ὅτι ἐν Σκύρῳ ἐτέχλδ, ἡ ἐσ- 
όρο, . Δ /΄ 6 / μ 

σι  νῆσος περὶ τὴν Θεσσαλίαν. Ὅμηρος, (. ασ’. 536.) "' 1ὲ σὸν, ὃς Σκόρῳ µοι ἐνιτρέφεται 
Φίλος υἱός. 

Ξ ΕΙΟΓ. 15. 2α) τετωγµένων. Θ. τεταμεµένων. 
{ ἴπιο Ελλάδα. 

χ Εἰοττ. 6. 15. ἢ ὅτι νῆσος. 

Χεπορῃ. Ατὶςίορὴ. Βορ]οείεπα: ααϊάπί 
Ισῖέαχ Ἰάεπα Πειεγῖέ Ἐατῖρίάϊ, εἰςῖ πια] [ατα 
αρυά ευτα αἰιά εχοπηρ]απι; ἀεϊπάο αἆ 
πεπ]ναπα ἐμοῦ 5ιρρ]οτῖ {αοῖ]ε Ῥοςςθ «οπι- 
Ῥαγαἴνιπα δυστνχεστέρα εκ 5ιρογ]αιῖνο Ἱ]- 
Ίο τερε(Ιέατῃ. 

ἘχιποΚκ. 5εευέας ο5ὲ Ἱιάϊοίαπι Ὑα]σῖς. 
αἴηιε δἷο εχΏ θέ: 

νῦν δ᾽, εἴ τις ἄλλη, δυστυχεστώτη γυνή. 

ἅτις πόσιν μὲν εἴο. 

Μιφστ, νο]αῖὲ ἵπ {εχία Ἰοσί (πατη ορογαβ 
ΏΟΠ Ρασιετιηέ) οἳς, 

νῦν δ᾽ οὔτις ἄλλη δυστυχεστέρα γυνὺ 

ἔμοῦ πέρυχεν οἵο. Λεεῖς, 

10, Ῥιφθέντα]ι Θὶς Ὀεπο Α]άις. Τμα.ο. 
εἴ Ἠ. ππεπργ. ῥιφέντα. Αοτϊσίο Ῥτῖοχος 
Ῥᾷδδινος α]οτῖς Ῥγαεω]]ςςο Τχασῖσος γείετος 
ἀοοει Ὑα]οΚκ. αἆ Ῥπαη. 479. Ἄκεαυε {8- 
ΗΕ, αὐίεμπαιε οσσαττῖε Βοτ. 9. πιμτατῖ 

- ΄ ’ Ν Δ ο 3 ΄ ΄ 

τη. Σ9γλχορτα γαίω πεδιὸ, ] τα ὀµορα. ἓν χ9ρτοις διέγραφον σφὰς σόλεις οἱ 

ἀεῦθί «εἶπο οοὰ. αιοἰοχαίο. Ὁ. 209. 
ἀπηλλάγης ἄσποσοιπί οἵηπος Ποτι, Θυπ]- 
ίαπα ος οκ Ἠοπι. Π]. ω’. 754. 

-- ἤ τις ᾿Αχαιῶν 

ῥίψει» χειρὸς ἑλὼν, ἀπὸ πύργευ ---- 

Ατγιπεή.. 

12. ἔλευθερογάσων Τιαςο. 
14. νησιώτη.] Τη οοπίειπία α Οταςὶῖς ηα- 

Ρίᾶ θιιηί Ιη5μ]ατος Ἠοπηῖης». νά, ὮΟτ- 
νη]]. αἆ ΟΠατίίοη. Ρ. 568δ. ἨΜιςς. 

1η Νεοπτολέμ» Βί ἀπατυτα ΡΓΙΤΙΒΓΙΠΙ 
ςγ]]αραγαπη ογηἰσοςῖ. Πεαίὴ. 

17. Υἱά. Ἠεδγε!. ν. Χέρτος. εἰ Τουρ. ἵη 
δι]ά. ΤΙ. 4859. Ἅιωπ. 

Σύγχορτα ναίω πεδία, Χόρτο Ῥτορτίθ 
Γαπιηι, γαπιεη, λετύα; 36 Ῥει 1Π88- 
Ώοπεπα αᾳιμαπάο οἶδις. Ὠε Ώας Υουε αἱ- 
{επι Σύγλχορτος, Ῥτεείετ σα, Ύαα Βελο]ῖας- 
{ε9 4ε υτρῖαπι Επίρας ρτατηῖπο ἀρείσηαιίς 
Ἠαῦοί, γὶάο ας; πο αἆ Ἠοτομ]. Έτ, ν. 
' 



10 ο αν τς παρα 

ιο] / 

Πηλεῖ ἕυνώκει χωθὶς ἀννρώσων Θετις 
2 ) ὦ Ν / Ν 

Φεύγουσ ομιλο) Όεσσαλος δε νιν λεὼς 
/ 2 -” -- / ς . ᾖ 

90 Θετίδειον αὐδά, «εῶς χάριν νυμφευμάτω». 
α΄ ” / 

Ἔνδ' οἶκον ἔσγε τόνδε πας Αχιλλέως, 
ΤΠ / δ) ” - ν -” 5» -” ὤῷ Ἅ 

λε ανασσειω γῆς εα αρσαλίώς» 

΄ωντος γέροντος σκηπτρον οὐ φέλων λαδευ. 
.” . : / 

Κάγὼ δόµοις τοῖσὸ ἄρσεν ἐντίπτω όρου, 
ων / 5 . 

95 Πλανεῖ ᾿Αγιλλέως σαιδὶ, δεσπότη τ ἐμῷ. 

Τμοαςῖς ΠαρανΙς υπ Ῥο]οο 56ραΓαΒῖτη, ΠοπΙπαπα 

Ἠισίεης {γοηιαηίίατη. ΤἩρκα]ῖοι5 Υοχο ρορα]α5 ἨΏάπο Ίοσμτα 

90 Ψοεαί Τπειάσαπα, ρτορίεί παρᾶας ἆθα.. 

Τρι ἆοπαιτα Ἠαπο Ἠαδιῆε ας Αοπϊ]]ῖς, 

Ῥε]θιπα νετο 5ἰπίῖί τοσοτο ἴοτταπα ὮῬματκα]ίατῃ, 

Ὑνο 5επο δοθρίΓΙπα ΠΟΠ γο]εης α0οἴροίθ. 

Έί εσο ἵπ Ἠ]5 οράϊρας πίστα Ῥαχίο ῬΙθγιπῃ ΠΙΩΥΘΠΙ, 

95 Όοπστοδεα επι Πο ΑομΙ]]]ς οἱ τηθο ἀοπ]ίπο : 

Ἡ ὴ -” ” 

Β, ὤρχιονσες, Αλέξανδρος δὲ, ἢ ὀσπρίοις, ἦ ἀλεύροις. μεταξὺ δὲ τούτων πῶν πόλεων ἐσσὶ τὸ Ἡ Θε- 
σίδειον. 

ΕΟΓ. 6. 15. ἐπὶ τὸ Θετίδ. 
{ ]ο τεσίε Ῥατπ. ΡΤΟ τειῶν, αποὰ 5εγναπί οίίαπα Ἐ]ουτ, 

-» - / - 
94. ᾿ἘΕνσίκσω κόρον] Ἕνα παῖδα. ἰδίως δὲ ἕνα φησὶ παΐδα γενέσθαι πῷ ἵΝεο- 

σσολέμω, ἄλλων  σρεῖς λεγόντω», ΤΠύῤῥον, Μολοσσὸν, Αἰακίδην. ή ᾿ 00»; 25. Τιλασθείσα] ᾿Ανσὶ 

Ἠ] οίΙαπη ας ΙΠΙ{10 υἱὸν παῖδα 
ΡΓΟ ἔνω σ.. εἴ Ροβί Αἰακίδην αἀάαπί ο) Τρωάδα. 

570. Τία Ἠεςγελῖις 1π νοςο Χόρσος: ὁ 
συνήθης, καὶ ὁ περίβολος σς Αὐλῆς, ὧς σπὸ---- 

Αὐλῆς ἐν Χδρσῳ. Οἱ δὲ εὐρυχωρίων. Δηλοῖ 
δὲ καὶ χώραν, καὶ χόρτασμα, καὶ σὸν ὅρον σὸν 
ἐ δύο γοιῶν, ὧς ἐν τῷ---Σύγλκορτα ναίω πε- 
δία. ἩἨπαπο Ίοευπι Ἱία {στο οπιοπαν]έ 
Ίδαφο. (αβαυῦοῃ. ἵω βία). {ο]. 164. 

47168. 
Ταιᾶαί Ἡ. ν. ΑΡροϊ]οπ. ΒορΗ. Ίος. Ἠο- 

ΙΩΘΥ. Ἡ. Αὐλῃς ἐν χόρσῳ Ρ. 994. Ἑ ίαπι αρ. 
1105. Ψ. χόρτος Πα] ]οοί νερϊσοῖα 5αηέ. 

Λες].. 
30. Ὦο Τπειῖάεο νἷἀ. Ἀομο]. Ῥπάατί 

ἵῃ Νοτη. ΤΝ. ΘµορἩ. 5. ικα. 
' 24. ἐνπίκσω] Βολο]αρίος νὶάοίιχ Ἰο- 

ΕΙ556---ἄρσεν ἕνα σίκσω κόρον, ηαοά τα]]οτη, 
8υς οετίο ἐπτίκτω ]οσθγεῦ]; 4Η ἐνσίμτω 
ᾷς Ἠρετίς ποπάυτα οα1ῖς ἀἰοεπάιτα; πηῖςὶ 
ἁ]ν]αῖπα Ίεσαπηιις δόµοις ἐν σίκτω Ῥχο ἐν δό- 
µοῖις σΙμπω. ΠαΥΊι05. 

τυπος, εκ Ιησοπῖο τεςορεῖε: ἄρσεν 
ἐντίκπω γόνο. ΊΝΟΠ Ῥοΐρδί, ἴρ5ο αμςίοσο, 
σταςα αῑοῖ σίκτειν κόρον, Τουίο αέοπι ἔκθε- 
τον κόρο», ηιιοά ν. 69. Ἰοσίέεαγ. Βεοῖ, 

Ἀ ) 

ἀρσένα σίκσω Ἱ.αςο. 

95. Τλαθεῖσ.] Τα Ῥατίείεης, ΟπΊΠ. 6ὲ 
Ἐά. Τναδο. Ὑπΐσο πλασφθεσ. Ὁάποφιε 
πηοάο χθοίο ἀῑσϊατ, ΆΓιδσι 

Πλασθεῖσα] Ἐτο πελασβεῖσα. ιά. αἀ 
Ώῃος. ν. 547. ΊΏαγπε», 

Ἑ παπι Ἐτ. ϱ ΠΙΕΠΙΡΥ, τος. ἀθάϊι Πλα- 
9εἰς----θί αἆ ες, 860. ἆοοθε, Ῥτίπιαπα εις 
γετβί «γ]]αραπα ρτοά ας], πες ἀῑσίςςρ νείοτες 
πλασθἼναι. Ἐταίεγθρα Ἰάεπι πιοχ ςοχῖραῖέ 
δεσπότη γ ἐμφῷ, αοᾷ οοπ]αποβοπί πυ]]ας 
Πῖς οἵί Ίοεας. Τη (αμρας τηασῖς, ηυ]ᾷ τα- 
Πο Ἡπσιερ ροδεαί, απαπα αι] Ῥγαρίεηέ «ο- 
ἀϊσςθς, αἰ(επἀεπάπη, «Ἠοεί.. 

960. 85. Καὶ πεὶν μὲν ἐν Σωποῖσι μειμένην ὅμως 

Ἐλπὶς µ᾿ ἀεὶ ΠΡΟΣΗΙΤΕ, σω»έντος τέκνου 

᾽Αλκήν τι’ εὑρεῖν μοπιμούρησιν μαλῶν. 

Ύοτβρα ιπέ Απάτοπιασᾖο ἵπ Ῥτο]οσο, απο 
ΙΠ{ΟΥΕΙΠΙΗΤΙ ΦΙΙΠΙ ἀαρ]οχαί, προσῇγε νατῖε 
Ἂ Οτᾶςῖς Ἱπιρασπαίαπα οί ἀθίεπδτη οί. 
ΜΙΗΙ αὐϊάεπα αρίαπα Ἱπίργργρέαοποεπη νὶχ 
αἀπα]άοτο νϊάσίαχ, πεηιι οπΙΠΙποΟ 5αεϊς{ας]- 
υπί, αὖς Ἐτυπεοκ. Ὁ. ΠΠ]. αἆ Ἠαπς Ἰοείῖο- 

ον ο 



ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ. 11 

Κα) σὺν μὲν ἒν λαλοίσι κειρένην ὅμως 

Ἐλτίς μ ἀεὶ ̓πβοσᾶγεν σωἈάντος τέκνου» 
᾿Αλκήν τιν εὑρεῖν, κἀπικούρησῳ χακών. 

Ἐσπεὶ δὲ τὴν Λάκαιων Ἑρμιόνην γαμει 

80 Τοὐμιὸν παρώσας. δεσπότης δοῦλον λέχος 

Κακοῖς σορός αὐτῆς σχετλίοις ἐλωύνομαι, 

Λέγει γρ ὡς νι φαρμάκοις κεχρυμµένοις 

Τ{ημ᾿ ἄπαιδα, καὶ πόσει µσουρένην, 

Έέ ρσῖας φαϊάστη, απαπανῖ5 Ί80ςγ6π} 1π τηα]]5, {ΠΕΠ 

Ώρες πηο 5ΟΠΠΡΟΥ αἀρ]απαάϊοβαέατ, νῖνο Ώ]ο, 

Με Ἱπνεπίντανα αΠφιοᾶ ρχοροίάνατα οί αακΗἴαπα ἵπ παΗ5: 
Ῥοδίᾳιαπα νοχο Τμαςθπαπα Ἠοιπηῖοπεπα ἀμοῖς 

50 Λ{εις ἀοπαῖπις, αγαιδαία5 πΊἹΘΙΠα 5εσνί]οπα Ιεοίαπη, 

Μα]ῖς αὐ ἴρεα πηῖςοσῖς εχασ](οτ. 

Ὠϊοῖε οπῖπα, αιιοᾶ 6απα οοσα]ῖ5 ρΠατηλαςῖς 

Ἐποῖαπα ίρχ]θπα δί ΙΠΥῖδατω γίτο, 

5, σοῦ συωπελασθεἴσα» δεν χαὶ η πλάξ. 
99. ᾿Επεὶ δὲ] ΑΦ’ οὗ δὲ. 
Σοῦλιον δὲ σὸ δουλ.ικόν. 

96. Ἐν κακοῖσι πειμένην] Διὰ τὰ πάτρια καλά. 
20. Παρώσας] ᾽Απωσάμενον, ἁἀπωθήσας, ὑβρίσως, 

51. Ττρὸς αὐσπε] ΤΊε Ἑρμιόνης διώκοµαι. ὅ9. Κεκρυμμένοις] Κρυ- 

ἐκβαλών. 

5 ππσπι δαηί. οἱ Βας]], ἐκβαλλὼν, ᾳαοά εκραί Βατῃ., τε Ιέ ἵπ Μαςρτ, Ἐ]ουν, 6. 16. 
δεῦλον δὲ διὼ τὸ δουλ/Ἀ όν. 

πρια ἀε[οπάεπάαπι Ῥγούυ]1έ, 
Ῥϊργεοῃ. ἵπ Ψεπῖεῖπῃ, Ῥ. 79. 

Ἐ]εσαπίετ 

Ἐλαὶς μ’ ἀεὶ προῦσηνε 

εοπ]εοῖε; ἆθ απα οοπ]εσίατα {άπηθη, απ 
τοτα οἳί, ἀιὈίίαγο Ἠσοί, Έιαιπι οηἵπῃ οἱθ- 
σαπήϊςἝῖηιο ἀἰσαίατ ἐλπίς µε σαΐνει ιὲ ΑΡ. 
Ἠδομγ]απα ἵπ ΟΠοέρΗ, 199. 

σαΐνομαι ὃ᾽ ὑπ ἔλπιδος. 

ποὮ ἴΑπλεν Ππέρ]]Ισίαις σαχ πρόυσηνε ἀῑσαὶ 
Ῥγο οἵπηρ]ς], πε(ιιθ που γθτρτα σας στα- 
οσα 556 ν]άρίασ, τε α]οσιπα οοπ]εσίητας 
ΡΓΞΡ(ΕΓΘΑΠΑ, 1ρ5ε Ἠτπο ΥΘΙΣΗΠΩ δἷο Γοχβῖίαη 
επιεπάατῖ ῬΡο55ε 5δρίσαξας 5υπῃ : 

Ἐλπίς µ’ ἀὲὶ ΠΟΤ’ ΕΙΣΕ. --- 

ΟΩποἆ ρίανα Ῥχοπυποϊαίῖοπο {εῖ]ο ἵπ σροσ- 
Ἀγε ἀεβεοῖῖ Ροίωῖί. Μεάεα 1098. 

ᾗ μὸὺν ΠΟΤΟ ἡ δύστηνος ΕΙΧΟΝ ἐλπίδας, 

Ουοείος 859. 

--σῷ γὰρ εὔνοιων πωτοὶ 

᾿ΛΕΙΠΟΤ’ ΕΙΣΟΝ, -- 

Φορ]ος]ας ἵπ Ἐ]οοίτα 951. 

” 0) ΔΝ μυ ΄ ’ 

ἔγῶγ έως μεν τὸν Ζοσίγνητον βίω 

Ἀ άλλοντά γ᾿ εἰσήμουον, ἘΙΧΟΝ ἐλπίδας 

φόνου ΠΟ Τ’ αὐτὸν πρώλτος ἴξεσ»-α! πωτρός. 

Ἐί ααοᾶ ρτορῖας αάλιο αἆ υπο Ίο 
αοσθαῖί, αρ. Με]εαστ, ἵηπ Ἐρϊσι. ΟΧΧ. 

Οὐδέ ΜΕ. μητοὸς ἔτ᾽ ΕΙΧΕ πόδος. 

σασοῦς, 

97. προσΊγε] Ἑ]εραπίετ Ῥίειοπιας 
προὔσγνε αἀθίαπαἰεδαέμν, ὙΝ θτἰδῖτη. Ῥ. Τ9ν 
0] Ιπίον αἰῖα οἶίαις Ορρία:ϱ. Ἠα[ίοι, Ι. 
γ. 66. 

ἐλαὺς δ οὗ στα»εϱὴ σαΐνει φρένος, ἠῦτ ὀνείροθ. 

Νοπ ἀῑδρίϊοθγεῖ {4ΠΙΕΏ παρῇΏγε. Ἑ λαίατο]ι. 
1π 6αἶρα, ΟΡ. Μον. Ρρ. 1505. ἐν ἄρχῇῃ μὲν 
ἐλπὶς παρήγε. Μισα. 

σέκνου, | ν1ά. Ῥ]ωπίςς, γ. 19, ΆῬαγπες. 
Ἠοϊσκ. οἶῖπι πηβἰοραέ προσήγε 5εᾷ 68Η- 

{επίῖαπα ροδίεα πηιίανΗ. Βεοῖ. 
Όνοη ππαση {αεϊοπάα νἀείατ Βιειοηϊ 

εοπ]εείιτα προῦσῃνε. ἌΝαπα ἀιδίίατὶ Ροῖ- 
εί, 8η προσαίνω 6τοΠη ἷί; προσσαίνω 
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5 τη Ν ’ Ρ ρω ’ 

Αυτή δὲ ναίειν οἶκον ἀντ αὐτῆς Φέλω 
’ 7 2 . / ε] 4 / 

86 Τόνδ, ἐπδαλοῦυσα λέχτρα τἀκείνης βία, 
εἳ 9 λ Ἆ -”. ν] [ια μι α Φ’ ή 

Α ᾽γὠ τὸ πρὠτον οὐγ ἐκεσ ἐδεξάμην, 
” Δ ” Ἴ 

Νον ὃ ἐκλέλοιπα" Ζευς τάδ εἰδείῃ μέγας, 
Π ει] ε . -” Ἡρ 2 / / 

Ὡς {γ. εκᾶσα τῷδ ἐποινώ»ην λέχεί. 
. ᾿ / α 

᾽Αλλ) οὗ σφε σείδω, [βέλεται ὃ ἐμὲ κτανεῖν. 

40 Ἡατήρ τε «υγατρὶ ἸΜενέλεως ξυνδρῷ τάδε" 
ο 9 / ει δι ΤΗΝ / : λ 

Καΐνυν κατ οἴκους εστ ἆπα Ἀπάρτης ολων 

Ἔπ αυτὸ τᾶτο' δειµατεµένη ὃ ἐγὼ, 
/ 2 9 

Δόμων πάροικον» Θέτιδος εἰς ἀνάκτορον 
/ ” -” 

Θάσσω τὀδ ελςεσ', ἦν µε Κωλύση 9ανεῦ. 

46 Πηλεύς τε γάρ νι, Ἐκγονοί τε Πηλέως, 
4 ε ΄ ” ος 

Σέξουσῳω, ἑεμήνευμα ἸΝηρῆδος γάμων. 

ΤΕ οσο Ῥτο θα υο]ίτα έοποτο ἄοπιαπι 
56 Ἠσαης, ε]εείς Ἰοεῖς 1ρδῖις Ῥογ νῖπη : 

πας οσο ῥτίππάπω ηοῦ νο]εῃς αοεερῖ, ͵ 

ἌΝαπο νετο τε]αυῖ, ἸΜαστις ο αρίΐετ Ἠος σεῖαί, 

ΟΩιιοάἆ ποη νο]οπς Ἠῖο 5απα Τασία 5οοῖα {οτο. 

Φεά ποῦ Ῥογδμαάςο εἶ: νι] οΠπΊπῃ πο οζο]ἀθτθ - 

40 Ἑτραίοι εις ἨΠοπε]αι5 ἵπ Πας το Ίαναί βαπα 

Έῃ παης ἵπ αἀῖριις οδί, οκ Βρατία νεηῖθης 

Ῥτορίοτ Ἠος Ίρευπα. Ἐπο νετο {θυσία 

Αάϊῑριας νΙοῖπαπα Γηοβςᾶϊς ἵη 5ασε]]απα 

1ος Ρρτοίθεία δεᾷρο, 5ἳ {οτίο ππο ργοβῖρεαί ΤΠΟΤΙ. 

45 Ῥε]εις οπῖπι ᾖοο ἵρβάτΏ, Ῥοδίετίαιε Ῥε]θί 

Οοἶαπε, πιοπαπαθπέαπα παρίασυπα Τμομάϊ5. 

Β, φίας. ὅτ. ᾿Εκλέλαπα".] Κασελείφθην 0. Σννδρῷ] Συμπράσσει, συνέρχεται. 455 
Τιάροικον,] Τὸ πλησιάζον τοῖς οἴκοιε. 34. Θάσσω] Κάβθημαι. ᾿Ἡν µε κωλύση] Εἴ- 
πως µε τοῦ κμδύνου ἐξέλησαι. 36. Ερμήνευμα] Ὑπόμνησι, ἄγγελον, σηµεῖον, µνή- 
µόσυνον, τελµήριο. ”"Άλλως. Τὸ ἐν σῷ Θεσιδείῳ ἔδανον φησὶν, ἱερὸν σῆς Θέσιδος" ἐκει γὰρ 
ὤκησε ΤΠηλεὺς σὺν Θέπιδι. ἑρμήνευμα λέγεσαι αὐτὸ, ἐπεὶ ἑρμηνεύει κα) εἰς ὑπόμνησιν ὤγει 
φοὺς γάµουε της " Θἐτιδο. δΙ. Δίκην] Κόλασω, τιµωρίων. λέγει δὲ τὴν ἀπολογίαν 

 Βὶο Ίοειτη ο Ἐ]οστ. 6, 15. ἀθάῖ, οα]ως Ἰεείϊοπίϐ τεβαρῖα δετναί εἰίαπα 6. αι {οέαπα 
οἷς οχ]ῖρεί: μνῆσι, ὤγγ. σηω. ὁμόσυνον, τεμμ. τῶ ἓν Θετιδείῳ φησὶ ξοώνω τῆς Θὲέτ. ἐκεῖ ἂν 
ὤ». Π. σὺν Θ. ἑρμηνεύει κα) εἷς ὑπόμν. ἅ: τοὺς γ. τῆς Θ. Ν ΤΙΡΟ τὸ ἓν τῷ Θ. ἔ. φησ. {ερ ιά 
Θ. λέγεται αὐτὸ, ἐπεὶ ἐεμ. Ἐλοττ. εἰῖαπα βαργᾶ Ροδί τερµήειο Ἀἀάυηπί σαῦτω σηµαίνει τὸ 

ἑεμήνωμα. 

ασποροῖς Οχασῖία Ἀθο πιβαῖς σαρἼγε οἱ Αοον. εοπ]ππραπίαχ ΒορΏ, Ἐ]εσί. 
Ρχοραπάωτη, Ἑοποπάα νι]σαία Ἱεοῖο, 479. οι 969. ν. Ἠδμδσγ. αἆ Μεά. 58. Ῥεά 
αυὐα Ῥεπε 56 Ἠαβεί. προσάγω δι νεχῦαπι τες Ώθοθςςε 65, πί μ Ῥτο μοι.αεςΙρΙα{Ω. 
πευίταΠ], μ᾿ Ῥοΐεδί 556 Ῥτο οι, Ἠσοί κει Ἰσεί εηῖπι προσώγω {τε τα {ΕΓΗΙΟ «350 

µέην Ῥταεσάαί, Ἐοάςπι τηοᾷο Γαΐνας εοπδαποίμτη τερετίθίητ, αριιὰ Ρτο»ο; 5ομ- 
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"Ὅς ὃ) ἔστι παῖς οί μόνος ὑπεππέμπω λά»ρα 
Ἕβλλους ἐς οἴκους, μὴ άνη φοξουμένη. 

“Ὁ γὰρ φυτεύσας αὐτὸν, οὖτ ἐμοὶ πάρα 
60 Προσωφελῆσαι, παιδί τ᾽ οὐδὲν ἔστ, ἄσων 

Δελφών κατ αἴαν, ἔνδα Λοξίῳ δίκην 
Δίδωσι μανίας» ᾗ πότ᾽ εἰς Πυὼ μολὼν 

"Ἠιτησε Φοσῖδον πατρὺς οὗ σίνειν δικην' 

Εὐ πως τὰ πρόσὃε σφάλµατ ἐξαιτάμενος, 
66 Θεὸν παράσχοιτ εἰς σὸ λοιπὸν εὐμενη. 

ΘΕΡΔΑΙΗΔΑΙΝΑ. 
[ή 5 . / ./ νὰ. / .ὃ 

Δεσπου», ἐγώ τοι τουνο, Ἡ φεύγω τὸδε 
-” ι) 3 / ΔΝ ν] ιο 2 ο 

Καλεῖν σ, Επείπερ καὶ κατ οίλον ἠξίουν 

ἌΤουπα αυίθπα υπίουπα ΒΠαπα αθίοσο «ἶαηα 

Τη αἶῖας α-άθς, ἄπιεῃπς ης οώδιις ΠΙΟΤΙΑ6ΗΥ. 

Ἄαπῃ ΡαίςθΓ εἶως ποη αἀθςέ, τηε 

20 Ὅι]ανοι, εί ραοτο πἰλΙ] ρτοάςςί, αὔΌδεις 

Τη έριτα Ὠε]ρ]ῆϊσα, αδῖ Αρο]ϊηϊ ρπαπα 

Βοϊνίε Εατοχῖς, Ρος Ύεπι α]ᾳιαπάο αἆ Ῥγίποπεπα Ργοίεζίιις, 

Ῥονια]ανίι Ῥμαδαπα, αἱ οὗ Ῥαΐτοπα 5ύ11Πά 6 5μπλ τερεηάρτοί Ραπα»: 

9] αιο πηοάο Ῥτίοχα Ρουσαία 4ερτεςαης, 

55 Ἐθοῖαι 5ἳδῖ ἀθιπῃ Ρτορίάπα ΤΠ ΡΟ5ίΕΓΗΠΑ, 

ΑΝΟΙΙΙΑ. 

Τοπιίπα, εσο είεηΙτῃ ΠΟΠ ΥΘΓΘΟΣ Ὠος ποπαῖπε 

γοεατε ἴ6, ἰᾳι]άστω ᾖοο ἀϊσπαρατ οἱ ἵΠ ἆοππο 

Β, ἢ ὅτι σιµωρίαν ἀπήτησε σῆς μανίας σὸν ᾿Απόλλωνα, ὅτι ἄνρὶ ἧς ἁπήτησε τιμωρίας τὸν 
Απόλλωνα, τιµωρίαν δίδωσι. "Αλλως. Τῆς τόλρωης, ἣν ἐσόλμησε, δίκην ὑπὲρ ᾽Αχιλλέως 
ἠτήσατο πὸν τόν" ἤντινα ποτὸ δίκην ἠπήσατο τὸν Φοῖβον ὑπὲρ σοῦ πατρὸε, ὃν ἔκσεινε. ὅ- 
που, ἓν Πυβοῖ, τιµωρίαν Ἀδίδωσι. ὅτ. Ἠξίουν] "Αξιον ἐνόμιζον δέσποωών σε Ἡ καλεῖ. 

». Ρίο Ίοσιπα οχἡίροί 6. αἱ ἵπ να]σαίίς οὰἀ. πε Ἱπία[Πρῖ απἰάσπι Ῥοΐεγαί. Βἱο θαῖπι 
τυ]ρ. δίκην πόλασι. τιµωρίαν δὲ λέγει τὴν ἀπολογίαν, ἂν τιµωρίαν ἀπήῄτησε σὸν Απ. ὅτι 
ὧν) ἧς ἀπ. τὸν Φὼν, ὠπολογίων δίδωσι τῆς τόλµηε, ἣν ἔτ. δίκας ὑπὶε ᾿Αχ. ἠτήσατο (Βατῃ. 
αἰτῶν, ὅτι ἠπήσωτο) τὸν υἱὸν (Βατῃ. τὸν Φεὸνν ὅπως ἐν Πυδοῖ τιω» δίδ. 1π ποδίτα Ἰθείῖοπα 

: ὅπου (5ἷο δίῖαπι Ἐ]οττ. 6. 15.) αἀ οὗ ν. 55. βρεοίαί. Ἐ]οττ. οίῖαπι 51ρΓᾶ σιμωρίας α- 
ἀππί ροςί ὅτι ονδ-' ἧς ἀτήτ. ἘΤΟ ἀπολογίαν Βοΐ]ι ΟΠ]. ὠλογίαν. 

1 Ε]ογ. 15. αἀάῑί αἁ ν. 60. νέους ἥκω λόγους, ἀντὶ τοῦ ἥμην καινοτέρου: λόγους. 

{οχες 5αἶίεπῃ; Ῥαπο Π]ιά Ἐυτίρ, οἶτα 56. Ἐτιπεχκ. ο ΠΊΘΠΙΡΥ. 166. Ῥτο σὸ πρᾶ- 
απαγίο εοηκίσασίέ, Τχασίοοσατη 1ΠΟΓΘ, εἷ- τον εάΙάῑί τὸ πρόσνεν. «Βεεῖ. 
Ἠροαῖ ρταρορϊΠοπίς γΥειρο Ίαπα αἀ[ιατεπίϊς, 57. Μεποῦ. τεσ. σώ γ᾿ εἰδείη. «ἨἘεοῖι 
προσηγε πρός µε' Ἠῖ προσπεσεῖν γόν γ. 164, 45. Δόμων σσώροικον ἆε Μεπε]αο τεσίε 
25τ. Ἀγιμιος, Ἱπίετρτείαίατ Ὀε]μοὶ, Εεαίῇ, 



14 ΕΥΡΙΠΙΔΟ{Υ 

ο .. / 

Τον σὀν, τὸ Τροίας ἡνία ὠκεμιεν πέδον' 
”/ νι Δ ν 

Ἐνους δὲ καὶ σοὶ, 
” / . ” Γι ’ 

ὠντι τ Ίν τω σῳ ποσεί» 

60 Καν νυν φέρουσά σοι νέους ἥκω λόφους, 

Φδξῳ μὲν, εἶ τις δεσποτῶν αἰσθήσεταν, 

Οἴκτῳ δὲ τῷ σῷ' δειὰ γὰρ [βουλεύεται 
Μενέλαος εἰς σὲ, παῖς 3 ὦ σοι φυλωμτέα. 
ΑΝ. ὮὪ Φφιλτάτη ξύνδουλε, ξύνδουλος γὰρ εἶ 

66 Τη πρὀσ9 ἀνάσση τῆδε, νῦν δὲ δυστυχεῖ, 
τί δρώσε: ποίας μηγανὰς πλέκουσιν αὖ, 

Ἐτεῖναι «έλοντες τὴν πανα»-λίαν ἐμέ: 

ΘΕ.. Τον παϊδά σου µέλλουσῳω, ὦ δύστηνε σὺ, 
Κσείει, ὃν ἔξω δωµιάτων ὑπεξέφου. 

Τυα, ἁυαπάο Παβίαραπαας οἶαπα Τχο]ς.. 

Έταπι απέοπα Ώεπενο]α 4Ρί εἰ ἔωο πιατϊίο νῖνοη!! : 

60 Ἐέτιης νοπῖο αΏεγαῃς {1ΡΙ ποΥος 56ΙΊΠΟΠΘς, 

ἸΠείια απἴάεπα, ἵαιῖς Ώοπήπογυτα 5οπΜ]οτῖέ, 

5ο6ἆ πηϊδεγαᾶοηο {1 : Παπ αποζῖα το]σέυχ 

Αάνεχεις {ε Μεπε]αις εί Ἠ]α, αὖα 9 5ιπέ οαγεπιάα, 

πᾶ. Ο οἸατῖςδῖπια οΟἨΏβοἵνα, ϱ5 ΘΠΙΠΙ 6ΟΠ5ΘΙνΑ, 

656 ἨΗιής, αὖδε ρτῖας τεσῖπα {ΐί, πωηο νεχο ο5ί 1πέο]ϊΣ, 

Οὐίά {αοίαπε ὁ ααας Ιηε]άϊ]ας είσαυηέ Ώμης, 

Ὑο]επίες οεεῖάστε πιε Ίοπσε παῖςογτῖπηαπα 2 

πιο. Ὁ {πι ταῖδετα, ΕΠαπα ἑαπα νο]υηέ 

' Οεοεϊάςτε, άπεπι οκίτα ἆοπηιιτα εἶατα αΏ]εσας. 

Ἱ, -- -- .- 

Ὁ, 61. Εἴ σις] Μή σι αἰσφήσεται δεστοοτῶν. 65. Τῇ πρέσ») ἀνώσσγ] Τῇ πρότερον δεσπαίνη, δεικ- 
” ε μ Ν , ή 3 μ 

σικῶς. ἑαυσην γὰρ λέγει. 69. Ὑπεξέθου. |] Εγκλείσασα παρεξέθρυ. Το. Ἔκθεον] Ἐκσεθέν- 
΄ ΄ 7 ” 

σα, κρυπτύν. Τ1. Τό εν] Τὸ πό»εν πέπυσσαι, οὐκ 3" οἶδα. 75. Φρᾶδος] ᾽Αϕανὴς, ἔκδημος 

. ΄ Ντο. ’ ΄ . 3 ὰ. Βηβρίοοτ: τὸ ἑξῆς' πόσεν πέπυσται : πρὸς ὃ ὠπαντά ἡ «ερώπαινω, οὗ οἶδα. 

"44, ἂν] Ῥαγίείεις. οπΊΏ. Ἐά, Ἔμαςς. 6ί 
ΕΠΟ]. ἄν. Βεᾷ {εγτῖ ροίοςέ ἂν. νἷὰ, Βορῃ. 
ανά. Τψν. ν. 1081. ᾗἨΜιμρ. 

ἄν µε απείοχϊίαίο οπηπῖαπα οοἆᾷ. χοοθρίέ 
τυπος, ΛΒεε]. 

4δ. ΤΙηλεύς τε γάρ νι] Νιν Ῥτο αὐτὸ, {. ε. 
Θετίδειον, ἢ Θέσιδος ἀνώκτερον" Νο, τά 

Ῥεα]ΐσετ, Ῥχο αὐτὴν, {. ο. Θέσμ, Ὑἱά. 961ο-- 
Ἡαρίεη αἆ ν. 46. ἍΆαγπες. 

59. ποσ, αἱ ἀρεάσταί οώαπα Ῥατηερίως, 
εχηῖρεπί Τ40. ὮῬ. οὲ Ἐ, Τμαςς, Τμοσεπ- 
ἀυπα Ῥγαίετεα ᾗ ποτ. Ἐά. ΛΙά, ὧν σότ’. 

2Η: 1 

ᾗ εἴῖατα Ἰαῖςῖς, Ἱεσοπάυτη νἷάῑε, κο 

ᾖ ποτ τεεερίι Ἐτυπεκ, Τάεπι πποπεί, 
{ογδαΏ αἰἴφπετα νυ]σαίαπα Ἂν πϊέατάτα ϱ558 
ο) 1ρεῖ Ρταρ. πασά. ἈἨεεί. 

Ἔτο εἰς Ἠῖς εἰ ν. 55. ἴπ τΠΕεΙΙΡΥ, τες. ἔς, 
{πεφαοπίά Ῥεγτηυ{αῖοπθ. ἐς πιασῖς ΑῑσυΤη. 
Τπ Πῖς εἴαπα αΠαι]ά αθιεπάυπι απτίητα 
]αάϊεῖο, γιοί 

55. Ἠοιπεο σίνεν, Ἠσεί πμ]α, ααοά 
φεἵαπα, αιοίοτ]ίαίο α Βαχπεδῖο τεεθρίτῃ. 
Ἐ. ΛΙά. σίνε, πες υατίαί ΜΡ. Α. αυ 
10. Ῥ. Μ55. Ὦ. Ὁ. Ὦ. οί Ἐ. Ἰ.α5ο. ὁ 
κσείνει. ΌὈοττεοίος ἵπ 5, Ἑ. ὁ ατίνει 
Μ5, ΕΙ. ὁ σείνει. «άιοα. 

56. ἐγώ τα] ἵω Ἐάά, Λ]ά, Ίαςς, εί 



ΑΝΔΡΟΜΑΣΧΠΗ. 1 ον 

᾽ / . 

70 ΑΝ. Οέμοι" πέπυσται τὸν ἐμὸν ἔκετον γόνου : 
/ Ψ δ χ δύ ο 3 / 

ΓΙό5εν πὀτ: ὢ θὐύστηνος, ὡς ἀπωλόμην. 
3 .. 3 Δ 

ΘΕ. Οὐκ οἱδ: εκείνων ὃ ἠσ»όμην ἐγω τάδε" 
-- 3 / 

ὤρξδος δ επ᾽ αὐτὸν ἸΜενέλεως δόµων ἄπο. 
. / "2 .” / « ο α 

ΑΝ. Απωλόμην ἄρ, ὦ τεκνο᾽ πτενεσί σε 
α. Ν / Ξ ε 9ὰ ’ 

7δ Δισσοὶ λωξόντες γυπες' ὁ δὲ πεκλημένος 
3 , / 

Πωτὴρ ἐπ ἐν Δελφοῖσι τυγχάνει µένων. 
-- ΔΝ 2 9λ απ / 3 ΑΧ ; .” 

ΘΕ. Δοκῶ γὰρ οὐκ ὦὤν ὧδε σ᾿ ἂν πράσσει κακῶς. 
.” / α΄ ’ 

Κείνου παρόντος" νων ὃ ἔρημιος εἰ φίλων. 
3 .” / 

ΑΝ. Ο0δ ἀμφὶ Τηλεως ἦλδεν, ὡς ἤξοι, φάτις : 
.] .- . -Ἡ -”- / 

60 ΘΕ.. Γέρων ἐκεῖνος, ὥστε 6 ὠφελεῖν παρω». 
ΑΝ. Καὶ μὴν ἔπεμψ ἔπ᾽ αὐτὸν ἐχ, ἁπαξ μόνον. 

70 πα. Ἠοιι ταηῖ, τοεϊνίέπο πιουπα ΒΠππα αμλεσαίατη 2 

Ὁ πάσπαπα 2 Ο παῖδετα, υί Ρρογῖ ! 

«πο. Ἠαιά ςεῖο, Ἠξεε Υογο εσο ες 1]]]5 5εη51. 

Μεπεῖαιις αι{οηα εχίτα ἀοππαπα αὈῃς αἆ ἔπαπα Πατη. 

πα. Ῥοτῃ Ισίαν: Ο ΠΒ] Ιπίοτβο]επί {θα 

7δ. Οεπαῖπῖ εοττερίατα νατυτες: θέ αιϊ νοσαασ 

Ῥαΐετ, αἆπαο Ὀε]ρῆῖς πΙιοτα ΙΓ. 

πο. Ἐίςεππο ερτίε {6 ποιι Γαίαταπα {μῖςςα αἆεο ΙΠ{ε] ἴοεπα 

11ο Ρτεεςοπίο: πιπο Υετο ϱ5 απαϊοῖς ἀεςαευία. 

πα. Χεαιε τοπῖς {πτηα ἆε Ῥε]οο, αιιοᾶ 5ἷε νοπέαχις 2 

50 «πο. 1]]ε ονὲ 5επῖοτ απατῃ Ἡά Ροδδίέ έε Ίάνατο ΡΓῶ56η5. 

πα. Αιαῖ αοεοτεῖνϊ ΘΤΏ ΠΟΠ 5επηθὶ ἑαηέυπη, 

3 ”. 3 
5. ΣΕ τω» οίΚων. Τ9. Οὐδ ἄμφὶ ΠΗλέως] Οὐδὲ περὶ του ΤΙηλέως πεκίνηται, ὅτι ἄρω ἡξοι, 

λὸ λ ο 

οὐδὲ περὶ ποὺ Πηλέως ἀκήκρας, ὧς ἐρχομένου. 80. Τέρων] Νωφὴς, βραδὺς, οἷον τὸ γζ- 

3 ᾿Ερχομένου ΒαΓῃ. ΡΓο. εὐχομένου, 

Μ55. οπΊπες. Ὠεάειαπε Ἐάϊίοτος γὰρ 
Ῥτο σοὶ, θαοά ἴπ Ἠεινασίαμα οπαδιΙΠι 
εταί. 34.55. 

61. εἴ σι] Τα Ἐά. Α]ά. Ἠειναρῖαπα, 
πεςεῖο, απ εκ Ῥε]ο]ῖαςίθ, µή σις, ααοά ἆ9- 
1πάε Ρεν τε]ῖμας Ἐάϊίοπες ρτο εἴ σις Ῥχο- 
Ῥαραίωτη εί, μας. 

Φόβῳ μὲν μὴ τοοίο οί 1π οἆ, ναί. προ 
{αηία ἀευεῦαί ε5εο Ίθσιτῃ πιθίγῖσαγπα Υ6- 
νοτεηίῖα, πέ ρτορίετεα νῖς ΙπάοΙ Ἱπσια ἵη- 
Εετοίατ. Τίς], | 

62. βουλεύεται] Τία Ῥατίεῖεης. ΟΤΩΠ. οί 
Ἐὰ. Τιαςς, γι]σο σοὶ βύλεσαι. Μ4μςς. 

65. Τῇ πρὀσ9’ ἀνώσση σῇδε,] Δεικσικῶς ΡΙΟ 

ἐμοί. ὙΝϊάε Α]οεςε. ν. 698. εί Βεπο]αςίοτ 
αᾱἆ Ώσπο ἸοσΗπ1, Ίαγπες. 

66. πλένουσι 0] Μ56δ. Α. Ὦ. Ῥ. 
Ἐ]ογ. οί Ἐν. Τ.150. πλέκουσιν οὗ. Ἰιδς. 

Ἐκ οπιπῖρις Οοάᾶ, πλ. αὖ τεεερίς 
Ἐτυπεκ. Ὑοεσ]α αὖ αΏ οαἀοπα ππαπα 5ι- 
Ῥταροτίρέωτη δὴ, ααοά ρ]οβδετια θ6ξί, ΠΟΠ 
Ἰοοιϊοπῖς νατϊῖθίας, Ίος. Αὖ, πάλι, ἢ ἐπὶ 
σΏ δη συνδέσµου. Ἠγιιεί. 

71. ἀπωλόμῃην εκ ΙΠΕΠΩΡΥ. τες. εί Εά. 
Ἐ]οτ. Ἠϊς οί ν. 416. ας 1079. ἀεάῑι (ρτα- 
ουπίε Ὑα]εκ. αἆ Ῥπωπ. Ρ. 7.) Ἐταπε]ς. 
ααῖ οὔδετναί, Ὀοχίοιτη ἀπωλόμαν ἵη 56- 
πατο οὔεπάϊςε Αίεαβ αυτες; ἵηπ ΑΙάϊ 
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. ως ων .” ”.- 

ΘΕ. Μῶν οὖν δοκεῖς σου φροντίσαι τω ἀγγέλων; 
ΑΝ. Πόψεν; έλεις οὖν ἄγγελος μολεῖν σύ μοι; 
ΘΕ. Τ/ δητα φήσω, γρόνιος οὖσ ἐκ δωμάτων : 

95 ΑΝ. Πολλὰς ἂν εὗροις μηγανάς' γυνὴ γὰρ εἰ- 
ΘΕ. Κώδυνος' Ἑρμιόνη γὰρ οὐ σμικρὰ φύλαξ. 
ΑΝ. Οράς: ἀπαυδῶς ἓν κακοῖς Φίλοισι σοῖς: 
ΘΕ. Οὐ δήτα᾽ μηδὲν ττ᾽ ὀνειδίσης ἐμιοί. 

Αλλ) εἰω, ἐπείτοι κε περίθλεπτος [βίος 
90 

/ κἳ 3/ ΔΝ ή / 

Δέλης γυναικὸς, ἦν τι καὶ πᾶ»ω κακὀν. 

ΑΝ. Χάρει νυν’ ἡμεῖς ὃ, οἶσπερ ἐγκείμεσ» ἀεὶ 

πο. Νάπα οἵσο Ῥυίας {ο ουταχε αἴἴαθπα 61ογάπ1 ἨΠΠςΙΟΣ πα ὃ 

πα. Ὁπάε» νῖς Ιᾳίεισ ἔὰ πηΒῖ ἴτα παποία ὃ 

ἄπο. Ο ιά νοτο ἀΐσατα, οἵ ἀῑι αὉδίπω οχίτα ἆοππατη 2 

856 πιά. Ππνεηῖας πηα]τας ἐθεηπας  ϱ5 οηῖπῃ ΠΠ 6Υ. 

πο Ῥετίου]απα εδ: Παπ Ηεττηῖοπο εσί ΠΟΠ 5εσηῖ5 Ο115{05. 

πα. Ψἱάες 2 πεσαρπο απηϊοῖς εαῖς ἆπτω ἵπ πηα]ής βυπί 

πο Νεπιαφιαπα, πε Ἠος οὐᾖεῖας πηΙΠ]. 

Ρεά ναᾶο, ααῖα ποὮ εδ υΙία πιασπῖ οεεΗτααπάα 

90 Μι]ατίς 5ε1νεε, εεῖαπαςί αιῖά Ραίατ πα]ῖ. 

πά. Ὑαᾶς εἴρο: Πος Υετο, αυΐρας Ιππποχαπαυς 5ΕΠΊρεΓ, 

Β, ϱρας αὐτῷ ἐμποδίζει, ὥστε ταχέως ἐλλεῖν καὶ βοη9Ίσαί σοι. καὶ ἄλλωρ. βραδὺε, Φφησὶν, 
ἐκεῖνος ἐστὶν, ἅσε ὑπὸ ποῦ γήρως ἐωποδιζόμενος, ὥστε ἔλὪεῖν καὶ βοη3ησαί σοι. 8]. Καὶ 

μὸν] ᾽Αλλ’ ἔπεμψα πολλάκις, φησὶ, καὶ ἑτέρουε, ἵνα χειραγωγούμενος Ἐλ9η. ΕΤ. ᾿Απαυ- 
δᾷς ἐν κακοῖς] Λείπει σὸ οὖσι καὶ σὸ βοήβ εν, ἵν ᾗ, ἁπαγορεύεις ἓν Λαποῖς οὖσι σοῖς φίλοις 
κ βοηθεῖν. 89. Κά περίθλεπσος] Οὐκ ἐσσίσηµος, οὖκ ἔνδοξος. 95. Ἐκτενῶμε] Ἐκπέμπομεν, 
διαλεγόµεθα δηλονότι. 94. Τῶν παρεστώτων] Τονικὸ ὠἀντὶ αἰτιατικῇς, ὦντὶ σοῦ τὰ σπας- 

α Φἱς. Ἐ]οττ. 6. 15. Ὑπ]σο λείπει τὸ οὗσιν. ὠπαγορεόεις βοηΏεῖν τοῖς φίλοις οὔσιν. 

οοᾶῖςε {μα ἀπωλόμην εοπαρεπάϊο Ηέέοτα- 
ΤΗΠΙ εχαταίυτη, οσ]ας Ἱσπαταπι γΡοΏιε- 
{απ Ἰηνεχίςοα {ογΠΙαπη ὮὨοτίσατι. δὶς 
εεπίῖᾳς {π οἴπηρ]ῖοί µήσηᾳ, αΐηιε ἵπάς «οπι- 
Ῥοδῖᾶς. Ἀεεῖ, 

Τδ. γῦπες"] Ίπ Ίιας νους Ἰπεδέ ΠΟΠ πιοάο 
οχαἀεΠίαες, 5ο4 εἰ Ισπανία, οἱσηϊβαίῖο. 
ᾳ. 6α]αρεις 140. ΤΠΙ. 

-- ὑσέτεεσων, εδ ἔτι µμνον 

ἀτιδανοῖς γύπεσσιν ἐοιρότες, οὖς τε φοβήσει 

αἰετὸς οἰωνῶν ποροφεεέστωτος. --- 

Ἅίις. 

τη. Δοκὼ γὰρ ἓκ ἂν ὧδὲ σ ἂν] Ὃε ἂν 
ΦοΠΙΙπο πιά. Πεειὺ. ν. 559. ἍἈαγπες. 

81. Καὶ μὴν ἔπεμψ ἐπ αὐτὸν] Ἐτίας 
εχαί 5οηρίωπι 1π αΠηυῖρας ἔπεμφ αὐσὸν, 

6ί 56π5α ϱί ὨΠΙείτο ναοϊ]απίε: Οαπίετς 
Ίεσεραί ἐς αὑσὸν, Ἡέ εί Ῥεα]ρετ : «ο Α]άι 
οἀϊάο οπιηῖαπα απφυϊςείππα τεοίο Ἰαρεί 

γιά. Νοί. αἆ Ἠϊρρο]γι. ν. 17. 
Ἀαγπιέ». 

Οὐκ ἅπαξ μόνον] Ἀἰπαῖς {οχππα αριά 
1, αἄπος, Άίοπι δεπιεῖ, ῬΙΟ δ4ρ6. «Ἠαγγιεδ. 

89. Μῶν οὖν] Τα Ῥαχϊσῖοης. οπηἩ. αὲ Είά. 
Ίμασς. Ἐδίαια αριἀ ῬΒ]αίοπεπι Ρῃτασῖς Ρ. 
899, Ὁ. Ἐά. Εἰεῖπ. Ἐιά. Α]ά. μῶν οὐ. Έτο 
σοὶ οπιπίπο Ἰασεπάμπα σΏ ετα Ἐά. Ἰμαςο. 
εί Ῥγσείεγθα δοκεῖς Ῥτο δοκεῖ: 

Μῶν ὃν δομῦς σΏ φροντίσαι τν ἀγγέλων: 
Ἅ{μ.σ. 

ο ας ντ. 
επ ουτογ. 

Ἠοαί]. Ἡ. ν. νοταί: «Απ πιαπαάαία Ίιοτι 

οπέγαοςο ἐῑδί υἱάείιε τειπέίογιέπι αἰϊφιως ἕ 
ες. 

ο πμ ων ων μωμ ϱώσω 
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Θρήνοισι καὶ γόοισω καὶ δακρύµιασί, 
Πρὸς αἰφέρ᾽ ἐπτενβμνεν΄ ἐμπέφυκε γὰρ 
Γυναιξὶ τέρψις τῶν παρεστώτων πανῶν 
η] ΔΝ Φ ᾿ αν Δ ΔΝ / 2/ 

9ὔ ᾿Ανὼ στόµ, ἀεὶ καὶ διὰ γλώσσης εχει. 
9 / αβ 

Πάρεστι ὃ «χ ἓν, ἀλλὰ πολλά μοι στενευ 

Πόλιω πατρῴαν, τὸν »ανόντω 3 Ἕλκτοραν 
α” / 

Στερβόν τε τὸν ἐμιὸν δαίµον, ᾧ ξυνεζύγη», 
/ ”” -» 2 / 

Δελειον ἦμαρ εἴσπεσεσ ἀναξίως. 
η] / ] .” ως 

100 Χρη δ οὐποτ εἰπεῖν ἐδέν ὄλξιον (ροτῶν 
λ] 

Πρὶν ἄν «ανόντος τὴν τελευταίων ίδης 

Ἐ]οιας, εἰ Ἰησίις, οί Ίαογιπας 

Αά εα]απ1 1δγιο εχίεμάεππας, Ἀαπι Ιηπαία εδῖ 

ΜιΠοτῖρας οοηφο]α(ίο ργασεπ{ῖ πα ΤΙΘΙΟΓΗΠΙ, 

96 Τε Παροαπί ϱᾳ 5επηρετ ἵπ οτε εί Πησιια. 
Αάοςί αυίθΠι πα]ηῖ ΠΟῦ ΠΏΥΤΩ, 56 πη]ία σεπηστε, 

Ῥαΐίατα ΙΤΏεΠη, οί Ιηέεγίοεέαπα Ἡσοείοτεπα, 

Ἐί τηθαπα ἀμταπα {οτίαπαπα, ουΙ 5υπα α]Πσαία, 

Τη 5ουνί]οπα 5ίαίαπα Ιπάῖσηο ῬΡτο]αρ5α. 

100 Νια]απα αυίεπα πηογία Παπ οροτίεί Ῥεαίμπι αρρε]]ατε, 

Ῥτίμδασαπα πηοσίι] ν]άοσῖς εκίγεπηαπα 

” -”” -”» 

Ῥ, ριστῶτα κακά. δύναται δὲ τὸ σέρψις  πλη»υντικὴ εἶναι αἰτιασικὴ Ἰωνικῶς, ἵν' 
μι - , - 

ἔμφυτον γὰρ σαῖᾳ γυναιξὶν ἐπὶ στόματος ἔχειν τὰς τέρψεις τῶν παριστώσων κακών. 

ς - 
” η οντως, 

968. 
Στεῤρόν σε] Χαλεπὸν, σκληρὸν, στερεόν. δαΐµονα δὲ σὴν σύχην. ᾧὢ δαίµονι συνεζεύχ9η». 
99. Δόλειο ἦμαρ] Ἐἰρ δούλειον ἦμαρ εἰσπεσούσης ἀναξίως 100. Χρὴ Σ οὔπος εἰπ.] 
Μήποτέ σι; ἄνδρῶν πώνσων ὄλβιον αὐδήσειν τὰ, πρὶν ἴδη, πῶς μἆλλει τελευτῆσαι. 

/ -- 

πούτοις συνάδει φὸ σέλα, ὅσα μωκροῦ Ἡ βίον. θ. 

Ξ Ἐ]ουγ, 6. 15 απληθυντικόν. 

101. Τελενταίαν] "Ἠμέραν δηλονόσι. 

{ 1η α]Ηπιῖς Ἰαίοτο ν]ἀείατ ἀῑοίαπι νείοτῖς 5οπΠρίοτίς. 

Τη ππεποῦχ. Υᾳ5. Μῶν οὖν δοκεῖ σοι. Ῥο- 
ῥαΐ Ἑτυπε]ς.. οππεπάα(ἴοπεπα Μιδστ, δοκεῖς, 
εί ἆοσαί, Πέεταπα Βπα]επα αἰἴοι]ας νοςαῦ. 
5ἵ αὉ εαάσπα Ιποῖρετοί 584 µ6ης νοΣ, οπηῖςίς- 
56 Ηρτατῖο5, οοπίτα εί αἀάϊάϊςςο ταα]ς, 

ΒεεΚ. 
Ίμερς, µῶν σᾶ δοκεῖ σοι, ογεάἰςπο, οιέφµαπι 

Φηηιοἰογιπι ἐῖ φιάφιιαηι ρεπδὲ 6596. εἰς]. 
«86. σύ μοι μολεῖν: Τ.α5ο. 

ὃδ. Πολλὸς ἂν εὕροις µηχανάς'] Τὰρ 

εὕροις Βίοῦ. ο. Ῥχ. Τ,Χ ΧΙ. 5εἆ ἂν Ώοπα- 
ἔας αἆ Ἠοες. ΤΙ. 1, 17. ὮΆῬογ. 

Αίιις ἵπ «Ἠρίϊκίπο: πιεί, φκαπι υἱγί, 
(αἴεπέ πιιιζίργε». οξ. Ὥοπαί. αἆ Τετεπέ. 
Ἠες, Τ1, 1, 17. εἰ Ὑα]α]. αἆ Ειτίρ. ΗΠρρ. 
676. 5. 

90. πάδω κακόν ΜΡ. ΕΙ. χακὸν πάθη. 
λ{ας. 

Υοι,1Ν. 

94, Γυναιξὶ] Τυνωικὶ Φορ. στοί. Ρ. 505. 
Ρο. 

ἐωπέφυκε γὰρ ΒίοῬ. (οί, 1 ΧΧΙΙΙ. 
Ρ. 5086. Λι. 

95. ζεὶ Βίου. εᾱ. ϱτ. Τ Χ ΧΙ. ΡΟ. 
98. Σσεῤῥόν σε σὸν ἐμὸν Δαίμονα] Μα]ατα 

5ΗΙΠ (θΠΙΏ ποίαί, ἈΝαπα νείετς», 
εἰπσυ]]ς (επίωπη Ῥοππα α5λἰσηαθαπέ, ία 
εί Ἱαϊαπα αἰέοταπα, αι, 5] Ῥοπιπ γ]- 

οοσῖε, Ἱηβογαποέυπα δααπα ραρΙ]ωπα τεά- 
ἀἰάί. Ώο Ἐοπο (οπίο νίάε ᾳπσ πος αἆ 
Βυρρίίς. ν. 694. εἰ Τοπ. ν. 1144. Ἠτο 
τοίογ Ῥοιτῖ Ταπ]ο]ῖς Η ιο Αἰποι, ο µας5ί. 
1, 1. «.-4. ὃ. 5. «ἈΒαγπςς. 

99, δούλιον 1,αδο. ' 

100---105. γιά, Φίοῦ, τοι. ΟΥ. Ρ. 
455. ΒΙΑ. 

100, χρὴ, Σ' εὔπος) εἰφεῖν ἠδέν ἔλβιον] 118 

Β 
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/ [ 4 

Ὅπως περώσας ἡμέρον ἠξει κάτω. 
2 ΄ 5 . / . ; 2 / 3 2 
Γλίῳ αίπενο Παρις 6 γάμο» ἀλλω τη ὤταν 

. ΄ 

Ἰφάφετ εὐναίαν εἰς »αλάμους Έλενα», 
: ο. ϱ/ ο σα ν΄ Ν λ Ν ὃ ο 
106 Ας ἔνεκ, ὦ ῶροία, δορὶ καὶ πυρὶ δηνάλωτον 

ιο ε Ἡ ψ / 

Ἐμλε σ ὁ χελιόναυς Ἑλλάδος ὦκυς ἄρης, 
ο" ἀ 3 Ἆ /’ (/ τι Ἆ ΐ / 

Καὶ τον έμον µελεας πὸσιν Ππτοραν τον περὶ τείχη 
ας η / 

Έ ἔλπυσε διφρεύων παῖς ἁλίαως Θεσιδος” 
2 ο το 2 τι / 3 / 2 λ ”. 3 ινε Αὐτὼ ὃ ἐν φαλάμων ἀγόμαν ἐπὶ «ινα »αλᾶσσης» 

3 ” ὥ 

110 Δουλοσύναν στυγερὰν ἀμφιδαλεσα πάρω" 

Τ1ρτ., αὐοπποάο ἑα Βπῖεα ἀεεοεπάστέ αἆ 1Πέ6γο5, 

Αά αππι Τητα Ῥασῖ τιοη πυρέῖας, 5ο αΠσσατα Λίοπ. 

Αάάασίς {οτί 5οοἴατα Ἠείεπατα ΊΠ {ππα]απαάτη : 

106 Ῥτορίετ απαπ., ϱ Ττοῖα, ἔρττο εί Ἰσπῖ οδρίατα 

Ῥοτά]άϊε {ο νε]ος Ματς (ταςῖα Ῥαβρεῃς-τηϊ]]ο-παγες, 

Ἐν πηεπα πλῖδρτα, τααγατα Ἠεείοσοπα: απθπι οἶχσα πΙΣΗΤΩ 

Αυτίσαης {γαχῖε β]τας τοατῖπα ΤΗοΠά15. 
Έσο ααίετα ος να]απαῖς ἁποία 5απα αἆ Πέις πιασῖς, 

110 

“5 35 

(Οτουπιάαης οαραέ αῑδα θετνἠυ{θ. 

9, 105. 5ᾳᾳ. Τὸ μἔτρον ἓξ Ἀλεγείου καὶ ἡρω]κοῦ. 6. Ταυχ, σὸ µέτρον ἐξ ἐλεγείων. σοῖς γὰρ 
ἐλεγείοιρ οὗ µόνον ἐπὶ ορήνων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἄλλων ἐχρῶνσο. 105. Ἰλίῳ αἶπ.] "Ώσπερ 

3 - / Λ νο . 3 ’ -- .- 5, 

Ὅμηρος ἔν τῷ ἔπει Σέχεσαι σὺν αι πὴν οἱ καὶ σὴν ω δ1φ9Ογγον ὠντὶ Μονής συλλαβης, οὗ-- 

σω 2 αἳ Εὐριπίδης. σαι. Τα. 104. Εὐναίαν] Σύγκοιτον. 106. Χιλιόναυς] Τῷ ἆπηρ- 
-- /΄ ”- /΄ / -- / 

πισµένῳ ἄριο) μῷ ἐχιρήσωτο" εἰσὶ γὰρ αἱ νπες χίλιαιρο. Χιλιόναυς] Ὁ πολλὰς νπας Έχω». 
ΔΝ 

Ει 19. 
Σ / ” ι ε ο, 3 .. 

εύτερον ὤντι " που ὤνειλε. 

κ ἸΑνγσὶ σοῦ ϱ Ε]οττ. θ. 16. αἀά]α]. 

107. Ἕ κσορα,] ᾽Απὸ κοιν σὸ εἶἷλεν. καὶ ἔστι σὺ μὲν ἀντὸ σοῦ ἐπύρφησε, τὸ δὲ 
“/ ΄ -- 3 108. Είλκυσε διφρεύω»] Πρὸς, σῷ λίφρῳ δεσµήσας. καὶ ἄλ- 

Τη εἆᾱ, Ώου βο]ο]ῖοα αά ελχυσε ν. 108. τε[ετίατ. 
1π πο εταί ἀνῶλε καὶ ἑλκυσε. ραΐ ἀεϊεπάαπα ρυίατῖ, αἱ έἔλκ, επι 84. διφρεύων ΊΏΠβοῃ- 
ἀππῃ. 

ΤτοἙβᾶ. ν. 515. ----Τῶνδ εὐδαιμόνων Ἰάηδένα 
νδμίζεσ᾽ εὐτυχεῖν, πρὶν ἂν άνῃ. Τάεπα ἔετα 
Ἐυτίρίάες ἵπ (γοςςῖς: Τὸν εὐτυχεῖν δικΏντα 
μὴ ζηλᾶσε, πρὶν Θανόντ ἴδη σις, ὡς ἐφήμεραι 
σύχαι. Ὑἱά. Ατὶδοί. Ἐθις, ΤΕ, Π. ο, 19. 
ή Ἠ]ς Ίοσας οσρεπάϊεωτς αέ Ἱπϊεάατα 9ο- 
Ῥ]ιοσ]ῖς Γγαυλϊπίαγωτω. Ἐ Έπεπα Ο941ρί 
Ίγταηπὶ, Εά Π]αά ΤΠπεοση]άϊς: Μήτε κα- 
λοΐσι νοσῶν λυπΏ φρένα, μήτ᾽ ὠγακφαίσε, Τερῷ- 
δῇᾖς ἐξαπίνης, πρὶν σέλος ἄκρον ἴδεῖν. τά. 
Έταδποππα {π Αάασῖο ---- Γίπεπι υἴίω 8ρες- 
ία. Νοίατα Π]υά Βο]οπῖς ἆ Οχώβωπῃ: Τερὸ 
σελευτής µηλένα Σεῖ µακαρίζεω. Ονίά. Ἱία: 

--- Ῥοϊήοεί υ]ῆτηα 6ΕΠΊραΓ 
Ἐπορερίαπᾶα ἀῑες Ἠοπήπ: ἀῑσῖᾳαο Ῥεαίας 
Απίε οὈίέαπα Ώεππο, 5αρτεππας ας 6απετα ἀερεέ. 

Οιιοά τετρ εἶπεἴν ἐδέν᾽ Ιεσίταις ραεΐμ5, ασαπα 

954/ Οαπίστῖ εἶδέν) ἀδεν, εαάετα Α]άῑπΙ Ἠρτῖ αὖς- 
(οτιαίᾳ Ιεσίπιας: οί νεταπα Ἰοεῦοπεπα οί 
Ίοησα Οππίο νειϊειπι]ῖογεπι ρτοπιη{ἶᾶ- 
πας: οί αρ Έπασπιο, Βελ]σοτο, Ἠ εἴποῖο- 
αὖς ἀρίοηδανα ν]άσπαα5. «Άαγπες. 

105. Ἰλίῳ αἰσενδ] Επ] Ἠα]α5 Ἰοεῖ γεζ- 
εἵο τηείτῖςα Οαγπηΐπο Ἑ]οσίαςο, τηα]ῖ» δά0- 
Ἠηϊ νοτοῖριις 1Π τπε]ία5 Ραυ]ο πιαία[ς: 

ΙπίΠ{ πει ! Ἐωτ]ας Ἐατίς, Παιᾶ οορηυΡία, Ἐτοίας 

Ωπαπάᾶο Ἠσε]εηατη ΊΠ (α]αππος ἀμκοταί 1] 5ΙιΟξ 5 
ΟΡ α παπα οἶατα τιυῖς οε]ςο ἄθ νεχΏος Ττο]α. 

ΟταΊοχυτα ναμᾶο Ματίο ευρασία Ὀπουπῃ. 
Τήφας παηθυς εοπ]ήςπ, Ἠροῖος ξοτβδεῖπηο, Ὀϊρίς. 

Ὑ]σίας Αοπῆοα οιερῖᾶς, (χαοίμ8 εΓ88. 
Ίρεα αυίετῃ ϱ (Πα]απηῖς 8Ρος αἆ οΆνα Ἠέτοτα ΡοΏς 

Ουἵία Ιπάμία Ώονο, 6ετνα ἔανυτα, αρ. 

Εοι! ααοηίαπα ϱήᾗααί οσυ11: οι υκρεπιας 1- 

{ρπιαιθ 

[ 
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ἀ ’ 

Πολλὰ δὲ δάκρυά µοι Ματέθα γβοῦς» ἁνίκ ἔλειπον 
”Αστυ τε, καὶ Δαλάμους, καὶ πόσῳ εν πονίαις, 

Ὢ, κοί ἐγὼ µελέα, τί μ ἐχοῆν ἔτι Φέγγος ὁρᾷσ»)ὰ/ 
φ ”- ας ας. ο νὰ ὧνἩ / αι Ξ ) 
Ἑρμιόνας δάλαν; ὥς ὑπο τείροµενων 

) ιο) κ ἕ ΔΝ ” 

115 Πρὸς σόὸ ὤγαλμω εγεᾶς ίλετις περι χειρε (αλεσα, 

Τάκομαι, ὡς πετρία πιδακόεσσω λιξᾶς. 

ΧΟΡΟΣ, [ στροφὴ άό, 

|] 

Ὢ φγύναι, ἃ Θέτιδος δώπεδον, καὶ ἀνάμτορω άσσεις 

Μι]έα απίοπῃ Ίασγπαα ἀθβιικογιπί πη]μῖ ἆς «οτροχο, απαπάο τε]ῖᾳυὰ 

Έπτιοπα, οἱ {ἰαί]απιος, θέ παατίίατα ἵπ Ῥι]νετο, 

Ἠει ερο πῖδοτα, αιῖά πο οροσίοῦαί απαρΕα5 Ἰπαθχῖ 1άΠ1εΗ, 

Ἠειτηίοπος 5οτναπι 2 Α αυα αβῃἰοία, 

115 Λά Ἠαηπς θιαίπαπα Όοθα 5αρρ]ες εἰτουπιάαης τηαπα5 
ΟοἹααεσςο, εἷοιί σαίία 5οα(μτίεη5 εκ 5.αχο, 

σΗΠΟος ΙΕ. 

6ο. Ο πιυ]ςυ, ασ 5οἶππα Τμειῖά15 οἱ (επηρ]απα Φηρῖᾶςς 

. ’ ’ - λ Δ λ . ΄ εα Ὁ. λῶς παρ ἱστορίαν σρίτον " γὰρ περὶ σὸ σεῖχος ἐδιώχθη ὑπὸ Αχιλλέως ὃ Ἕκτωρ, νεκρὸς 
ΑΝ Δ ωά / . --. . 

Σὲ σερὶ τὸ Πατρόκλου σώμα τρίτον ἐσύρη. 110. ᾽Αμϕιθαλβσα] Τεεριβαλοῦσα, ἑαυτῃ τὴν 
δευλείαν στολισαµένη. 116. Τώκομαι,] ᾿Αντὶ σοῦ ματ ὀλίγον λείβομαι, ὧς ἐκ πέτρας 
3 Σω Δ ε ῥ Ν ε) ο / ν ὃν εον / ς / 
εχσηθδώσα σταγω», ὡς λιρας πηγην Τἐργαζομένή. σο οε εξης" λείβοµαις ὡς λιβώς σις πι- 
ν. αφ, « 3 ”- 1 δᾳκόεσσα, ἣν πεσρίνην εἶπε διὰ σὸ ἐν πγετρῶν ἀναβλέζειν. 117. 54. Χοὴ γινώσκειν σάδε περὶ 

, ϱ/ .. π - -” 
μέτρου, ὅπι ὥσπερ τὸ ἑξάμεσρον ἰαμβικὸν (Πρωϊκὸν ϐ) δέχεται σὼ ἴδια τοῦ δαντυλικοῦ μαὲ 

-- - ! ν 9 » -- - 
σού ὦναπαισσικοῦ, οὕτω καὶ τὸ παρὸν δακσυλικὸν μέτρον ποῦ χοροῦ χρῆται μὲν Ιάάβῳ, 

3. Τείτον γὰρ αἀάῑάϊ εἳ νεχρὸς δὲ περὶ τὸ Π. ΡΤΟ νεμεὸς γὰρ περὶ τὸ Π. 5οεῖροϊ  Ἐοττ. 6. 15. 
1 Εοιτ. 6. 15. αἀάπηί: μα) ἄλλως. ἀπὸ γῆς ἐτιδίουσα. (166. σιδύουσα. νὶὰ. Ἐλψτη. Ρ. 611 

25.) ὅ ἐστι πηδῶσω. Ἔυπι οπΗξ{, τις ροξί λιβός, 6έ Ῥτο ἐκ πετεῶν ΠαΏεπέ ἀπὸ πετρῶν. 

Ἐά πιοᾶῖο ΕΙξ5Ηση 1η ρι]σοτο παιασ νίτατη 2 
Ίο τηϊκεταπα! Ου]ά επῖπα Ἰαναί Ὠαο πιο Τη Ί1σα 

ΙΠΟΤΑΣΙ: 

Ἠειτηῖοπα» 5οἴναπι2 Ομ/α5ς αἄασία τηδί. 
Ἠοο ΤΠείᾶϊ5 5αρρ]ες ἀε]αρτατα απηρ]εχα πιρτίηες, 

11410: μέ 6 ΕαΣΟ 5Ε]]α ΡοτεηηΏε 0846Π5 ] 

Εαγ716δ. 

105. δή5” Ρο δήία Ἰπίεστο, αἀνονυ]α]τες, 
πηοβᾶῖς Ῥο]]οῖς, νῖα ατΠΙοτΙΠΙ, Αι έαη- 
ἀεια δή1” ἵπ οᾳ «οπηροδἴοπο Ῥοΐοσε ἀῑοῖ 
αρυπάατο, Ῥοδί(ιιατα Ῥγαορςςίέ δορί. Πεἰδής, 

106. Εἷλέ σ ὁ χιλιόναυς Ἑλλάδος ὠκὺς 
"Αρηε] Ἀαπιοχις ορτίς Ρτο Ἱπορτίο: Ἠο- 
σΏθχιΙ5 οπῖπη πη]]ς, ορπέυτΏ, οοοσῖηϊα 5ες 
ηανες (Ταζογιπα 5(αιῖτ, Ῥ{ατοΏτας πα ][α 
ἀπεοπίας, Θεπο]ῖαςε. 1170. α αἹστ,. Αὲ 
Ἐοξίαο ἔρεο ἄς τηϊ]]οπατίο ΠΙΠΩΘΥΟ οοΠ56Ἡ- 
μπε; 1 Ἑνριάςς αἱϊ8Ρ, Ἐλε», Υ. 962. 

Ὃς ἐπὶ σὰν Τρείαν Κιλιόναυν ἤλυ ἔλων 
στρατιών. Ψἱά. Ἐλοείτ. ν. 2. ΤγεορΏτοι : 
Ὁ γιλίαρχος σᾶ πολυῤῥαίστου σσρασᾶ. Ὑἱτ- 
ση. απ. 1.. 2. 

Οιιος ποαµο Τγάϊά6ς, πθς Τωτῖςσυς Αομᾖοςς 

ΟΠ αηΠϊ 4οππμοθτθ ἄθοθπα, ΠΟΠ παῖ]ε οα1Π55. 

Ονιά. 1. ΧΤΠΙ. --- εοπ/)ηγαίσσφµε δεφωτί- 
ἔιν. Μο γαίες. Ῥτοροταις: «5έ Γαπαιπν 
Ἐιδοΐσο {ἱέογο πι]ῖᾳ γατθς. Ὀεπῖααε ΒΕΠΕΓΒ 
1ῃ ΑΡαΠΙΕΠΙΠΟΠΟ6: 1εσ ἐῑε γεβιπι, ἀιοίον 
Απαπιοπιποη ΊΏμοιηη, μ]ας δεοιία ταῖ]- 
1ε υοτί]ηι γαΐο Ὁπάε ΑδεηγΙ. Δρα- 
ΤΠΘΙΠΠΟΠΕ, Υ. 45. Στόλον Αργείων χιλιοναύ- 
σαν. ΛΒαγΊςδ. 

107. περὶ σείχη είο.] Οσα ππταπα: 
τοσίο αιΙάθπαι ο οὔξοτναί Ὀεμο]ασίος, 
Ἐωηρίάρτα Ῥιβίοτ ἨΙκιοτῖαπα ἀἴςετο, Ἠ ο» 
ο 
.. 
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Δαρὸν, ἐδὲ λείσεις, 
“ 

ᾧθιὰς ὅμως ἔμολον ποτὶ σὰν ᾿ Ασιήτιδα γένναν 
120 «Τή σι σοι δυναίµαν 

"κος τῶν δυσλύτων πόνων τεμεῖν» 

Οἱ σε καὶ Ἑρμιόνου ἔθιδι στυγερᾷ ζυνεκλῆσαν 
’ ) 3 Ν / ' . 

Τλάμον, ἀμφέ λεκτρων 
Διδύμων ἐπκοι)ον 

Ὅ]α, πες ἀεςοτῖς, 

Έσο Ῥηέλία, ἴπτησπ νεπῖ αἆ {ε Αδαίίσαπα σεΠοτε: 

130 ΡΙ ᾳαοά Ε4Ρί ροβδεῃι 

Ἐοπιοάίσπα ἀῑβμοϊΗαπα πιαίογαπα Ἰηγεπίτε, 

Ωαα {6 εί Ἠετιαίοπεπα 1Π οάΐοδατΏ χίκατα Ιποϊαδετυπς 

Ο παῖσετα, ἆε ]1εεᾶς 

Οεπαϊηῖς, ἸδοίογιπΏ ραγιϊεῖρεπα 
. 

” [ή ”/ ο. φ - ” 

5, χρῆται δὲ ἄναπαίστῳ, ἔστι δ οἱ καὶ σροχαίῳ' ἓν δὲ τοῖς ἄλλορ ποιηταῖ οὖν ὧν 
ε/ 3 ι 1δ Ελ] λ κ Σ Δ 3 ΄ -ο Σ / Δ δεί ν 

εὗροι, ἀλλ Ίδοις ἂν σὸ μὲν δακπυλικὸν ἓκ μόνου σοῦ δακσύλου καὶ σπονδείου, πὸ 
τ ο 

δὲ ἀναπαιστικὸν ἔκ μόνου (ποῦ αάά. Θι.) ἀναπαίστου δακτύλου παὶ σπονδείου, 

-- -. 

ὧς Σοφο.λΏς Φαίνεται σσοήσας ἓν τῷ 
ή 

δακτύλου, σπονδείου, ἰάμβου καὶ χιορείου 
/ 

δείου, δακτύλου καὶ χορεου ἔστιν οὗ. 
χιθήται 
117. Θάσσεις] ᾿Εγκαθεζοµένη ἱκετεύεις. ΕΙ. 15. 
ἃς οὖσα, Φφησὶν, Ἑλληνε, Ἔμολον πρὸς σὲ βάρβαρον οὗσαν τὸ γένος. 

-- 

κ χορῷ. τὸ δὲ Ἰαμβικὸ ἓξ ἀναπαίστου, 
ἔστιω οὗ, σὸ δὲ σροχαϊκὸν ἔκ σροχαίου, σπον- 

Οὗτος δὲ σπών)) ὁμοῦ μµίγνυσι" 
Σ / 4 . ε ΄ - Σὲ Φ ου Σὲ » ιά σ ον ἅ 

ναφόροις, νῦν μὲν ἑξαμέσροις, »ῶν δὲ σετραμέτροίς, νῦν δὲ θιμέσρος. συ. 181. 

πώλοις Σ 

119. Φρθιὰς ὅμως] Καΐπερ Φ2ι- 
191. "Ακος] 

α Τά ε5ί ἐν τῷ πρώτῳ χ. πἶπι. 41ρ. ντ. 151. 

(οτοπα ταρίαίαπα οἶνοα πηωπῖα» Ώβπα Ἠηϊμ] 
{ο ἨοπιεγΗς ΤΠΕΠΙΟΓΑί, 5εά α πιαπῖριβ 
αἆ πανος (ταείατα αἲτ (Πες {αππεπ {6Υ εἶτσα 
Ῥααοε]ϊ Ῥυταπις τί Ῥεποβαριε νυ]ε:) 
ΟΌἱαγο σας εεῖαπω Ίαρδις οσέ, ἩΡί ϱἩ- 
πίς Άη. Τ,. Ι. ν. 498. Τεν εἴτοαπα Π[α- 
«ο5 ταρίανεταί Ἠεείοτα Πωάτος. ἘΙΤΟΣ αἳ]- 
έσπα Ἠΐπς οσα; ααοά {ος ἨἩοσίοι ἆᾱἷ- 
οαέυχ αὖ Ἠοπποτο νίναπι Αοπϊιεπα {ασῖςςε 
οἴτομπι Τχο]ςε τασπῖα. «Ἰαγπες. 

107. σσερὶ σεχ] ΝΙΠΙΙ {αἱε αάϊί Ἠο- 
ΤΘΥΗ5. Όμπι ἸΜορδίτο {αππεη ζαοῖς Ὑ]τοὶ- 
ας Ἀλπεῖά. 1. ν. 457. Δεοαίε Ῥατπεςας 
εχογοπη 1πάς ογέατΏ 5αδρίοσίαχ, ααοά Ἠες- 
{οτ, Αομί]]οπι {ασῖοης, {ον Τεο]Ἕ πιαπῖα 
οἴτσειηναχῖε Ίοππεχο {εδίε Π, χ΄. Υ. 166. 

Μιως. 

σύχη 1.45ο. 
115. µεχοῖν 18ο. μ’ ἔχρην Α]ά. 
114. Τη πηετῦχ. τες. ὑποτειρομένα, ππα 

νοος. Ὦγωπιοί. 
115. Ῥτο βαλᾶσω ἵπ ππετοῦτ. 15. λα- 

2 

βᾷσα. 9Ἡ Ῥεπηιίαο Ἠοχαπι γειροσαπα 
{τοααθῃς. Ἀεεᾷ. 

191. εὑρεῦ. Μ395. Α. Ὦ. Ὦ. Ἐά. Ταςς, 
εί Βελο]ῖασίος σεµεῖ, ααοᾶ νετατο νἰἀείυτ. 
2Ἐε]μγί. Αραπι. ν. 1Τ. 

“΄/΄ {525 5 . 3 ΄ - 

ὕπνου τόδ’ ἀνσίμολπον ἐντέµνων ὤ206. 

νιά. 191 Βίαη]είαπη. ΝΜοδίες Α]εοςί. Υ.992. 
φάρμακα, «ιολυπόνοις 

ὠἀντιτεμὼν βροτοῖσι. 

Μ5. Ἐ]οι. σεμεῖν πόνω. ἨΝΠείταπα απο- 
αυε εοπνοπίαί, κἵ να] ἵπ απςίορῃα Ἰο- 
σαΐωχ τί σοι, νε] Ἠ]ε σέµνεν. «Ἠιοσ. 

εὑρεῖν] Α ας σέµνειν, Υ6ὶ τέτμευ (τεμεῖν 
επῖπα νετδας ποπ αἀπαίαῖ. Ὑἱά, Βεμο]ῖ- 
αδί. Ἀαγπεδ. 

σεμεῖν τοοερῖέ Ἐτιπε]ε. ορηδείᾳµθ, εὗρεῖν 
655 Ἱπορεπίίαπι Ἠ]ας νοχοί επιεπάα{[ῖο- 
πρι, Ἠϊπο τηθίχῖ αρα, Ἰάθπι ἵπ απ» 
θιοίῖσο νεγδα (150.) εϊάῑέ τί σοι. «Ἠεοί. 

193. ἔριδι συνέκλησαν] Ἡοπαετῖουτη επί ϱΟ- 
ἆθπα 5εηςυ ἔριδι Συνέηχε Πϊαά, α. ν.δ. Μμδς 

. ολα ὐκ.., 
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195 Ἐξσαν, ἀμφὶ παῖδ Αχιλλέως" 
Γινῶδι τύχαν, λόγισαι τὸ παρὀν κακον, εἰς οσερ Ἰ- 

Δεσσόταις ἁμιλλάν [κει. Ἅἆἄνιοτια. 
2 κ .’ / / 5 / ο 

]λιὼς οὖσα χόρω, Λακεδαίμονος ἔκγενετησι 
Δεῖπε δεξέµιήλον 

Δόμον τᾶς ποντίας εξ’ σί σοι 
Δ ιν] / / δι / 

Καιρὸς ἀτυζομένα, δέµας αἰκέλίον καταλείδειν 
190 

125 Ἐκϊςίοηίοπι αριά ΒΠωπα ΑοΏί]]1ς, 

6οσποςος {οχέωπαπα, οχρεπἀς Ρχῶσεης τωα]ωτη, {π αιιοά γεη!», 

. Οωπι ἀοπαϊπῖς ορτίᾳα5, 

Ἐκϊσίοης Πάσα Ῥμο]]α, παῖς ες Ταοεάςσπιοπο. 

Ἐε]ίπαιε τεεϊρίεπίεπα ΟΥΕ5 

150 Ὥοπωυπα πηασῖπας θα»: Ύ ας σε 4Ρ1 

Τά έας αββϊοία., «οΠ5Ιπετε ἀθ[οτπαρίμπα «οσρα5 

αζ- 
Β, Θεραπείαν καὶ Ίαμα. ἸΤεμεῖ,] ᾿Απὸ τῶν ῥιοτομούντων ἡ µεταφορά. τεμεῖν οὖν ἀντὶ 

σφοῦ εὑρέσθαι, τῶν δυσλύσων δὲ τῶν 3 δυσκόλω». 199. Οἵ σε καὶ Ερμιόναν] Οἵσινες σπόνοι 

περὶ δύο λέκτρων ἔριδι συνέζενξαν "Ἑρμιόνην καὶ σὲ τῶν ἐσγίκοινον ἐοῦσαν περὶ τὸν παῖδα ποῦ 

Αχιλλέως, ἐπίκοινον οὖσων σὲ τῶν περὶ τοῦ ᾽Αχιλλέως 3 σαιδὸς λέκτρων διδύμων, ὃ ἔσ- 

σι ὑπὸ ᾽Αχιλλέως παϊδὸς λέπσρων κοινωνόν σε οὗσαν. Συνεκληίσαν] Συνέβαλον, συνέ- 

ζευξαν οἱ πόνοι σσερὶ δύο λέκτρων. 197." Αμιλλᾶ,] Συγκρίεις. ὅτι σὺ μὲν Τρωὰς, αὐτὴ 

δὲ Λακεδαιμοία. 199. Δεξίμηλον] Τὸ σῶν 3υσιῶν Σεπτικόν. 150. 58" Τίς σοι καιρὸς] 

5 ὨΩιοὰ Βατπ, 6 οοπ]. ἀθάΙί ---- εὑρέσθαι. τῶν δυσλύτων δὲ δνσ.. 14 ρταρεπί Ἐ]οτγ. 6, 15. 

αιῖ Ιπ]Ι{1ο εἴῖαπι Παῦεπί ἀπὸ τῶν ῥιζοτομουμένωφ. 
} Ταιδὸς τουίο Ἠεαί]. ΡΓΟ παίδων. Ῥαυι]ο Δπίθ σέ 

5αγα], Ότο ὑτὸ 

Σννεκλήϊσαν] επρεπάμπι συνεκλήσαν. 
ῬΜα]]επι αἱΐοπα, 5ἵ γοίο αΠαιῖ Οοάεχ 
{ανοτεί, Ίεσετε συνέλασσαν. Ἐ]λεσανς Ἶ]]α 
οί Ῥί]απε Ἠοππετῖεα Ἰοευίῖο, αί Τ]Παά. κ.. 
ν. 199. ἨΒέλτερον αὖσ᾽ ἔριδι ξυνελανέμεν. 
Ἔτ Βεποµαξίο αιϊάθπ Ῥες συνέβαλον εκ- 
Ρος. Φεά οππῖπο πηυίατο Ίοευπ, ΠΟΠ 
της ϱο ααάαεῖα Ίηοτα οοπ]θοίιτα Ἱππρε]]]ε, 
Ἠςεί αααπέαπαΗθεί ρτοδαβί]]ς. ΆΏαγπεν. 

Τη εᾱ. Α]ά. ἐκγενέταισω 
194. Τσο, ἐπικοίνων. 1Ιεείκῆ.. 

195. Τ,ερο, ἐόσα, νε] ἑάση, τεᾶῖε επῖπα αἆ 
ἔριδι Ῥταοεάρης. Ἰαἰκῇς, 

198. ἐκγενέτησι Ἐτυπε]ς. τεεερῖί εκ εᾱ. 
Ἐ]οτγ. τά 5Ἴργα γν. 119. οταί οὔἴαπῃ Γοχτᾶ 
1οπῖσα ᾿Ασιήτιδα, Ῥτο Ύυὐα τηθ]ο Ταςς. 
᾽Ασιάσιδα. Ἰεεζ. 

συνέκλεισαν Τ,α5ο. 

199. 55. (οτας Απάτοπτιασᾖια Ρεγςυπαἆετθ 
5ιμάθί ηέ ατατῃ, ἴπ ᾳαατη οοΠ{σοχαί, Τε- 
Ἠπαιαί εί ουπω ἀοπα]πῖς ἀπηῖσατε ορ55οί. 

Λειπε δεξιµήλου 

Αόμον τᾶς ποντίας 3 εοῦ. τίς σεν 

Ροβί ἔπίκοινον εἶσων ο ΕΙΟΙΕ. 6. 15. 11- 
Αχ. τ. Ἱερεπάαπα ρα{ο τῶν τοῦ ᾿Αχ. 5. 

- 
Καιρὸς ἀτυζαμένα δέωας ὤειμέλιον Ζωταλεέβει 

» ι ΄ ι 

ΔΕΣΠΟΤΩΝ ᾽ΑΝΑΓΕΑΙΣ. 

Οοπιραταπίρας πο ου Ἀεπο]ίαθία» Υογ- 

μῖς αρρατοὺίέ αἰῖαπι οἶα Ἰεοίοπεπα ἴπ 

Οοάϊοῖρας οὐεϊπιςθ. σίς σοι, Ἱπαυῖί 119, 

ὠφέλειω ἀτυξομένη καὶ λυπουμένῃ ΠΕΡΙ 

ΤΗΝ ᾽ΑΤΗΝ ἀπεεπῶρ καὶ ἔπιπόνως. «Οἵ- 

ταρία Ἠσο αιίάεπι, Ἱπάϊοαπέ {ΏΠΙΘΗ 5α115 

ἀῑδοτίο ἔται: οἶἵτα Ἠῖς Ἰεείατα Γμ1956. 1]α 

Ροτοίίαπ {π Οοα1εο 51ο Ἰεσεταί : 

-- ---- τίς σοι ͵ 

Καιρὸς ἀτυζομένα δέµας ἀεικέλιον Λαταλείβει 

ΔΥΣΠΟΤΜΟΙΣ Ἐν ᾽ΑΤΓΑΙΣ. 

τέ Πῖς ἅτας δυσπότµου: Ιᾶ ἅτας ἀχιορεύτους 

Ἠαύος ἵπ Ττοαά. ν. 191. εί Ἠετει]ε Ευ. 

γ. 1257. 

οὐ γὰρ ἅτας εὐτροσηγόεους ἔχων 

νι]σαία ἴαπιοα Ἰεείίο Πππιαή Ροϊρρί ος 
{Α5εῦν! Ῥετεῖς ὅδ8δ. 

οὐ» ἔτι δασμοφοροῦσι 
Ταεοῦς. Δεσποσύνησιν ἀνάγκαις» 

Ῥ - 
2 
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ο. 9 / 

Δεσποτών ἀνώγκαις ; 
Τὸ κρωτὲν δὲ σε πείσει, 

/ ς 5 ὃλ .’ 9 

αν Τ{ μόχ»ον, οὐδὲν οὐσων μοχνεῖςν 

195 ᾽Αλλ {δω λεῖπε »εᾶς ἸΝηρηϊδος ἀγλαῶν εδραν, στρ. β. 
Γιώδι ὃ οὖσ ἐπὶ ξέναςο 

Δμωῦς, ἐπ᾽ ἀλλοτρίας πόλεως, 

Ἐν» οὐ Φίλων τίν εἰσορῶς 
5 τ 

Σών ὢ δυστυγεστάτα 

Ω παντάλωνα νύμφα. ἀντ. β’. 0 
, υ ΔΝ 2/ ”α / 2 Ν 3/ ἔ 

Ο/ατροτᾶτα γαρ ἐµοΙΥ ἔμολες, γύναι 1λιᾶς» οίπους 
140 

Ῥτορίςς ν]ο]οπία Ἱπιρογία ἁοπιίποχγυπη 2 

Ῥοίοπάα γεχο ἀοπαῖποσαπα 481 ρειςααἀεὐῖέ, 

Οµιἷἆ ουπέεπαϊ5, οσα ΠΙΗ] ρορ5ῖς 2 

196 ΟυΙπ Πο, τε παιθ ερ]επάϊάαπα 5εάσπι ΝΜοτεῖάος ἆθαν, 

Αρπορεο γετο, αιιοᾶ οἳς 1η ρετεστίῖπα ίεγγα 

Αποζα, ἵπ αΠεπα πτοοῬ: 

Ὁρι ποπήπεπη ν]άρς αππΙςΟγΗΠα 

Τιοχυπα, Ο Ιπέε]οϊβίπλα, 

140 Ο τποά15 οπιπῖραα5 τηῖδετα 5Ώοηῃςα, 

γοπῖςα επίπη, Τ]ασα ππι]]ες, παϊβδρταπάα αἆ ηοδίαα5 αἆος: 

9. Τ/ ὠφελῇ ἐκτήκουσα σαυτὴν δακρύοις καὶ λύπαις, καὶ ἐπανωγκάζουσα τὸν Σεσπόσην ἆδι- 
χεῖν σε. καὶ ἄλλως. σί; σοι ὠφέλεια ἀπυζομένη ἀντὶ σοῦ ταρασσοµένῃ, 3 αἰκιζομένῃ, λυ- 
πουµένῃ περὶ σὴν την ἀπρεπῶς καὶ ἐπιπύνω. Δέμας ἄεικ. καταλ.] Τήκειν ἄπρεσῶς 
καὶ ἐπιπόνως τὸ σώμα. ὃ δὲ νοῦς σοιοῦτος. σὸ καταφνγεῖ» σε ἐπὶ σὸν βωμιὸν σης Θέτιδος 
βλάβην καὶ δάκρυα καὶ αἰκισμύν σοι προστοίψεται ἐκ σῆς τῶν δεσποτῶν ἀνάγκηςι εἰ μὴ γνώ- 
σει µαλήσασα ἄρα Ἱ σταίης ἓκ σοῦ βωμεῦ καὶ ἐπὶ σὸ ολακεύειν τοὺς δεσπέσως σρωπήσει. 
Ταυτ. 156. Τὸ κρωτὸς δὲ σε πείσει,] ᾿Ανσὶ τοῦ καταλήψεται κράτος" διὸ ὑποχώρει. τί 
πάµνειε. οὐδὲν οὖσα: δούλη γὰρ κα εἷ' ὅμαιον τὸ οὐδὲν σὸ δοῦλον πρὸς πὸ μὴ δοῦλον γένος 
(Οτεςί. 1114.) σινὲε γράφουσι, σὸ κρατοῦν δὲ σε πείσει" ἓν ᾗν ὅτι, εἰ καὶ ἐμιοὶ οὗ πείθη, 
πεισάπωσαν σε οἱ δεσπόται" δυσωπήφησι τὸ ἁπηνὶς σῶν δεσποσῶν. Τ8υχ. 141. 5ᾳᾳ. 

Σ ᾽Αντ) τοῦ ταεωσσ. αἰκιζ. 6 ΕΊΟΙΤ, 6. 15. αοοεδδετυπέ, (πῖ εἴ8ΙΠ ΟΠΙ. αΐ 8ΏΤθ λυπουμένη» 
Πάεπι σωυτήν ἹπΙίϊο ςε]ο]ϊ Ρτο αὐτήν. θέ ἐπαναγκάξουσω τοῦ δεσπότου. Ῥεπεπεῖα πηπά]α, 
ε95ε ο 5εΠο]ο φεᾳπεπίο οοπ]σῖο. 

} δίο ο046Σ. 5εά ]ες. εἰ μὴ ἄρω γνωσιµαχήσωσω ὠνωστήση ἐκ τοῦ β. 
Ἰ Ἠεε τετρα αίῖατη 1η οἀά. ἱορευαπίαχ Ίου πποᾶο: δούλη οὔσω τί μώμνειςν οὐδὲν ποιοῦσα ; 

δούλη γὰρ εἰ. ἴπ ᾳπἴθιΒ ΕΊΟΓΓ, 6. 15. οὖσα το ποιοῖσα» 

150. σποντίας φεΒε] Θξσιδος. ὃὅ φεὸς 6 
ΑΠαπαπάο ᾗ 9εὸς, αέ Ἠῖς εί αἰἲθῖ Βιρρ]. 
1919. Ῥαμξαῃ. ἵπ Αῑεῖς: φρέαρ τε κα- 
λόμενον αλλήλιορον" ἔν9α πρῶτον Ἐλευσινίων 
αἱ γυναῖκες χορὸν ἔσσησαν, καὶ σαν ἐς τὴν 
Φεόν. δὶς Ὑἱχσί], ἆς Ὑεπετε Ίοᾳμεπς Άπ. 
1. ΤΙ. ν. 653. Ὀεξοεπᾶο ἀμεοπίο ἀεο. 
Ὑπ {ο Ἰπίεγργείρ,. Ἄεο οαῖπι ρ]υσῖρας5 
Ἠϊς Ίοσα5. Ίανπε». 

σί σοι Ἐτιπςξ, νι, αἆ σι 12]. ΌΛεεᾗν 

σίς σοι Ἰ,α5ο. οἳ πιος 1άεπα ποντίου 9εῶς. 
151. δέµας ἆμέλιο.] Ὑυ]ρο ἀεικέλιον. 

γιᾷ. εἆ. Όσο. 1507. Ρο). 
ἀεικέλιον] Ίμερετεπι αἰκέλιον Οῦ ΤεΙδΙτη, 

αοὰ γοίαπι Ἠσοξγοβ, ασηοςοῖέ εἰ Έμανο- 
τῖπας; ααίῃ 1ρ5ο Εδίαμίας ἀεάιμοῖί αἰκίαν 
εκ ἀείκειων. «ΒαΥΊέδ. 

159. Δεσσοτῶν ἀνάγκαι: ]απσεπάυτη «Τα 
ἀπυζομένα, ἐῑδέ ζιωτεπηί οὗ υἱο]επιέία» εί ἐτέθιι- 
Ια{ίοπιες ᾖιεγέεδ. ἀεϊδι 
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Δεσποτῶν ὃ ἐμῶν φόδῳ 
Ἡ / ) ο ἴ 

συγίαν ὤγομεν, τὸ δὲ σον 
᾽ / ΄ 

Οἵτῳ φέρουσα τυγχάνω, 

142 ΜΝΙ} παῖς τᾶς Διὸς πόραις 

οί µ εὖ Φρονοῦσων εἰδῆ. 

ΕΡΝΠΟΝΗ. 
’ Ἆ ., 

Κόσμον µεν ἀμφὶ κρατὶ γρυσέας γλιδῆς, 
ΔΝ 

ο Ῥτολμόν τε χβωτος σόνδε ποιμίλων πέπλων, 

Θοᾶ τηθίιι ΤΠΘΟΥΗΠΑ ἀοπαΙποσι1Ώὰ 

Ῥυπλας αὐ]οίῖ, ἑπαπα νετο {ογαπαπα 

Εργατι οατΏ πηϊθργαίίοπο, 

145 ἌΝο βα βΠα Τονῖ5 

Ῥιάσαί πιο ΗΡΙ Ὀδπονο]απα 6556, 
ο. 3 ἀε ε δε ἄξ Δε ιο “. «. 

ἨἩξΕΕΜΙΟΝΕ. 

ΟυπαίαΠχ απτοατάπα ἀε]οῖατιπα οἶτσα οδρ18. 

Έτ νεςαίωπα εογροτῖς Ἠπο γατίοσΗτα Ῥορ]ΙογΙΠὴ 

-- 3 Δ Δ 

5, Οἰκσροτάτα γὰρ ἔμοι] "Ἠγουν οἱμσροτάση οὖσα ᾖλ9ὲν εἰς σοὺρ ἐμοὺς οἴκουρ ἔπεὶ 
εἶπε δυστυχεστάτη πασών γυναικών φάλαινα νύμφα, ἐπήγωγεν, οἰκτροτώση οὖσω Ἰ]λιὰς 
5/ 3 ανν νο Εν Σ ; --  μ- -- , ιτλα - διὰ ν / .- 
οίκους, εἰς σοὺς ἔμιους οίκους οηλονόπι. δεσποτῶν ἔμων φόβῳ, ὧνσι ταυ δια σον ῴδβον σὼν 
ον κα ον ς / Ν Ν λ / 5 Σ “5 Δ Σ ΄ Ξ 
ἐμῶν δεσποτῶν ἠσυχιάζομεν, σὴν πρὸς σὲ συμπάδειαν ἀνδείξασθαι μὴ δυνάµεναι (Ταυν. 

.- -- ” ε . [4 

δύναριαι). οἶκτον φέρουσα. σὸν δὲ περὶ σοῦ οἶκτον μα) 3ρηνον ἓν ἑαυτῇ τυγχάνω φέρουσα’ ἐν 
ἑωυτῇ, δὲ Ἑρμιόνην, µή πως καλῶς φρονοῦσαν αἴσθηται. δύναται δὲ παὶ σὸ κατόλληλον 

.. ΄ -” -” -- ” Δ ή 

οὕσως εἶναι σῷ δὲ φόβῳ σῶν ἐμῶν δεσποτῶν ἠσυχίων ὤγω δεδοικυῖα, μὴ σὴν εἰς σὲ εὔνοιων 
” π Ν κ. “. Ξ 

αἴσβθηται Ερμιόνη" ἔνδοθέν γε μὴν ἀνιώμαι κατὰ σὴν ψυχὰν περὶ Ἔ σου. Θπ. Τους. 
3 / ᾽ µι 5’ 5. 3 Αμήν Ν 2) δα , 34 ΔΝ 14]. Οἰμσροτάτα] Οἰπσροτάτη οὖσα ἦλθες εἰς τοὺς ἐμοὺς οἴχους. πὸ δὲ νύµφα ἓν ἴσῳ τὸ 

4 ν - -” 2 ΄ 3 ν - εε ; ς - -- Ν 7 
} φύναι, 145. Μη σαῖὶς τᾶς Διός κόρω» ] Αντ του η Ἑρμιόνη η παις της Διῦς κδρης» 

φουτέστι αῆς ἛἙλάνη, Τ8ιτ. 146. Εὖ φρονῦσαν] ἆὶ Ἐὐνοοῦσαν, 147. Κέσμον μὲν] 
- α- - ν - 7 . , ., -” 

ὁ Εὐτυχεῖ ἐφ᾽ οἷς τὸ σοῦ πατρὲς φορε. Ομ. Τ8υχγ. Χρυσέαςρ χλιδΠ] Πολυτελοῦς τρυ- 
α ΄ ; 3 » 

Φῇε. 148. Στολμόν] Στολισμόν, 

9 Τη θά, Ίνα ογαπί: ἠσυχίων ἄγομεν] Τὸ ἕξης ἠσυχίαν ἔγομεν, μὴ παῖς τῆς Διὸς Ζόρηε, ἄντ) 
σοῦ δεδοιυῖα μὴ τὴν εἰς σέ µου εὖν. αἴσ.. Εν ἔνδοφεν ἀνιῶμαι περὶ σοῦ. 

1 Ὀλμάπια τὸ Σὲ ν.α. σ. λ. 6 ΕΙοχ. 6. αάά]άῖ. μορο, τῷ γύναι το} μα) τὸ γύναι» 
1 ἱο τθοίο Βαΐῃ. ΡΟ ἐννοξσων. ς 
ὁ Ὦ Ταυς, εποίαέαπι ὀτνχώ. Ίπ μι, Ἱία θοπϊρέαπα, τί “οἱ ἀτυχέῖ οἱ εὐτυχεῖ ε559 Ροββ!ΐ, 

154. μόχθο.] Μ5. Ἐ]. µήχα, Ρίο µή- 147. Απίιο πο Υοίςυπα ἆεαςο γιάσπίαχ 

χαρ, αί ν]ἀείατ. Μιως. οοπαρ]τα; Ομοιῖ εα]ίοπα ῥῆσε, οιῖ Ἠσγ- 

197. ἐπαλλοτρίας 1.456. ΠΙΟΣ φίλο». πηῖοπο 56 γοεροπάοχο {ρδίαίας {πίτα ντ. 154. 

146. ἴδμ.] Τιοσο οὗ ππδίγαπη εἴδη. Ἰ{μςς. ια οἵὰ κ κο δες , 
εἶδῃ βαν Ἡν 1άεπα ροςί ἠυπςο ΥοΓ- ὑμὰς ανα ωρα 

«τη Ῥοριῇέ ποίας ἀθίοσίι. Ῥ]μτα επί Ἠεσγοβίας: ἀγρεύματα, σ.ὔλα, Ἑὐρισίδης 
ἀθοσεε « ν. 164, ἀοοοί, ΔΒεεῖ, Ανδρομάχη. 4αοᾷ ουσ αΏοϊ 1Ώ Πας Γαρυ]α 

Ῥ 4 
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Οὐ τῶν ᾽Αγιλλέως, οὐδὲ Ἡηλέως πο 
160 Δόμων ἀπαρχὰς δευρ᾽ ἔχουσ ἀφικόμην, 

ἸΑλλ) ἐκ Λακαίνης Σπαρτιάτιδος γσονὸς 
Μενέλαος ἡμῖν ταῦτα δωρεῖτοι πατ]ρ 

Πολλοῖς ἕὺν ἔδνοις, ὡστ ἐλευ»εροστομεῖ. 

Ὑμᾶς μὲν οὖν τοῖσδ ἀνταμείβομαι λὀγοις- 

1556 δν ὃ᾽, οὖσα δούλη, καὶ δορίκτητος γυνὴ, 

Δόμους κατασχεῖν, ἐκ[βαλοῦσ ἡμᾶς, ψέλεις 
Τούσδε; στυγοῦμωι ὃ ἀνδρὶ, Φαρμάκοισι σοῖς" 
Ίδήδυς δ' ἀκύμων διὰ σε οι διόλλυσαιο 

Νοπ αἳ ΑολΙ]]]5 ποιο Ῥε]οῖ 

150 Ὅοππο ρεϊπηϊήας Ῥτεᾶα, Ἠαῦδοενς Ώνς γεπῖς 

56ἆ οκ Τ,αςσπα ὁρατίαπα {6ΥΓ8, 

ἸΜεπείαας Ραΐθι τω]Ώί Ἠορο ἆοπαί, 

Ουπ πΊασπα ἀοίε, αί Ποραί 1ρετε 1οα 11, 

γοδῖς Ισῖέασ Πῖ5 τεδροπἆεο γετρῖ. 

155 Τα αιίοπα, ουπα οἳς 56Ἱνα εί εαρίνα πι]1ος, 

Ῥ15 ποῬίς ε]εείῖς εράος {επεγε 

Ίαρςο: 5 αιίθτη Ἰηνῖδα ΥΙτο ΡτορίοΓ ία Ρ]ατίπαζα: 

γεπίογ επῖπα οἶπο {αι Ῥχορίευ {6 πη]Ώῖ Ῥοεῖέ, 

5, 165. ᾿Ελευθεροστομεῖν.] Μετὰ σπαῤῥησίας λαλεῖ. Ἐ]. 6. 15. 156. Δορίκσητος οὔδὸ 
οἰκογενὴς δούλη, ἀλλὸ καὶ Ἐ αἰχμάλωτος. 

159. Δενὴ γὰρ ἠπειρῶσις] Ες φαρµαπείαν γὰρ δειὴ ἡ Φφύσις Χοµένη Ἡ σπόρον. 
πῶν σης ἑσέρας ἠπείρου γυναικῶν. λέγει δὲ σης } Ασίας. 

Σ. Ἐ]οτγ. Θ. 15. δούλη, ἀλλὰ αἶχμιν δούλη. 

158. ᾽Ακύμων] ἼΑτοκος, ἡ μὴ ὑὕποδε- 

166. "Ἡν δ᾽ οὖν βροσῶν] 

τ. Ἐ]οττ. 6. 15. Ροβί στόρον αἀάιπ{ μὴ γινοµένη δµτός. 
χ Ομ. εἰ Ταϊιγ. δεναὶ γὰρ ἓν φαρμαλείαις αἱ ἐν τῆς ἑτέρας ἠπείρου γυναῖρες. λέγει δὲ τῆς ᾽Ασίας, 

ὅψεν ὧν ἡ ᾿Ανδρομάχη. ΑΌ ΙπΙΙο φαρμαμείαν ΡΓΟ φαρμαμυῖαν ἀεάΙί Ίαπι Βατη, 1η 8. 
56ΙΟ|. σοιήσει σε. Ε]οἵτ. 6. 15. Ῥτο ποήσω σε. 

ἨΟΠ. οοἹηρασεαί, Ἠϊπο {ογίαςσο ἀθδυπηίατη 
ερί. ήλιος. 

147. 55, οπεί αἆ Ὦ. ]. Ῥτον. ποπ οἶπα 
εβίδα οοπ]]ο, ἀθεσδο ααάαπι, οί Ῥ]ατος 
ααϊάεπα νεγσις, 1ηΐίου Ἠαπο εί Ῥγῶσράεη- 
6Π1 ΦΟΘΠΔΤΙ. ἘΠΙπΙΟ οΠΙπι οΠοτΙπα ΠΟΠ 
ηπηςῖαχε Ἠειπηίοπθς αἀνοπίαπα: 1 αιοᾶ 
τερασηαί οοπδιείιιάϊπϊ Ειοαπί αασ]ςί, 
Ὠεϊπάς ρεῖπια Ἠεγπαῖοπες Υθτρα τηασῖς 1ο- 
Γεγτα πρείαπα ααεπάατα ΞΘΓΠΙΟΠΦΙΗ, (παπα 
εἶας πίστας απ εκ πο ϱΟΓΙΠΗ, ασε 
Ἠειπιίοπε ἀῑοῖε, ραΐθτε, εατη αἆ εἰλοτί α:ςδ- 
ἆαπι νεγρα τεδροπάσχα. Πίαηιιθ ἵροε Ῥτεν. 
Ἡ]ς νοτρῖς 5αρρ]εί ἀρίοσίππα: «« Γεζλαιν. 

:] αρροχςοῖς Ἠειπηῖοπε, ]᾿όροιςε ἆαε ἸΝέο- 
Ῥτοἱθνπς, αι] ν]επί οη ο65 Ἠθυς, Ρε ϊ]απίε ἆθ 
Γόε]αι ἆπο χῖο]ο Ῥραχιχθ. {εγηιίοπο. 

Απάτοπηβ(αο, 5015 4ε «ο {επηρ]ε: 1ε]οσίσε 
«οπηπηθ {ᾳ 5οαγεταῖηθ. ὃὧε πε ἀεντοῖς ροῖπς 
ρου θᾳε πια ραΐςει 15ου ὰ ρατίετ ἃ 
απο ϱρεἶαγο ἀϊσπε ἆε ελάίππεηί, τηαῖς ]ε 
γεια αἩο ῬεΓβδοΠΠθ πο Ῥιΐςε ἁοπίετ 4ο 
πηθς ἀτοῖί5; 1ε νοιχ {6 οοη{οπάχθ 6η Ρρτό- 
5οΏςο ἆᾳε «65 οἸίογεππες ἆε ῬΗ{Πίε, εἰ 
{αοζαβ]εχ ἀπ ροῖάς ἆε Ία Ἠοπίε, αναπί 4πε 
ἆ᾽οχεσοεχ 55 {οἳ Ίε5 τίσιιθιχ5 4ο Ία Ίαβάςο. 
Τε Οιωιν. ἸἨειταῖοπε, ααε]ᾳιο 5οῖξ ΠΠΟΠ 
ταδροςί, Ῥοισ 1όρουςε ἆ4ᾳ ποίτε τοῖ, 16 νους 
ἀρπιαπάο αἲι ἨοἨα ἆθ Ί ἀόοςςο, αὐΙ Παρίτα 
οείία αασιςίο τείταῖίς, ἆ᾿όρατσπογ απο 61ρ- 
Ῥ]ϊαπίε! ΠἨογπιίοπο. Οίογοηπος 4ε Ῥ]ημῖο, 
Ισποχεζ-νοις α πε] 5οπέ ππες ἀτοῖίς επ «ες 
Ἠθιιχ 9 Τ/οχ εἰ ἰε5 οἵπείπεπς είς, 

Ἠεοῖς, 

ον μον, 
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Δεμὴ γὰρ ἠπειρῶτις εἰς τὰ τοιᾶδε 
160 Ψνχὴ γυναμκῶν, ὧν ἐπισγήσω σ ἔγω. 

Κοῦδέν σ᾿ ονήσει δώμα ἸΝηρῆδος σόδεν 

Οὐ (βωμὸς, οὐδὲ νωῦς, ἀλλὰ κατ»ωνεῖ. 

"Ἠν ὃ' οὖν ββοτων τίς σ ἢ 9εὠν σώσαι 3έλη, 
Δεῖ σ’, ἀντὶ τῶν πρὶν ὀλβίων φρονημάτων, 

166 δαν σωπεινῆνο προσπεσεῖν σ ἐμὸν γὄνυν 
Ῥαΐρευ σε δώμα τομ», έ Ἰευσηλάτων 
Τευχέων χερὶ σπείρουσαν Αχελώου δρόσον 

6/2 ο’ 

εἰ γῆς" οὗ Γιώναί 3 γάρ ἐσν Έκτωρ τάδε, 

Θα] Πάτα οπιίσα οσὲ Ίπ Ἠ]α»πιοᾶί τορις 
160 Τησοπῖαπα ππυθταπ.: α αιήρας αρο {ο ρτοβίρεΡο, 

Έτ πΙμ]] {ο Παναβίε Ιδία ἆοπαας Νεγεῖάϊς, 

Νο αγά, πο {θπηρ]άπη, 564 πιοσῖοσϊς, 

ΒΙ νογο αὶς Ποπ ππη, ααέ ἄΘΟγΙΠΑ ἐς 56χΥαγε νο]Πΐ, 

ΟΡροτίοέ ία, Ῥγο Ῥτίοσο Ῥεαία δαροτΡία, 

165 Ἐκρανοςεοσχε, οἱ ἠαπαί]οπῃ αοοῖἆρτε αἆ ππθαπῃ οσο, 

Ἐλέ νογΓογθ ΠΙΘάΠΠ ἀΟΙΩ1Πῃ, αχ αὐγοθῖ5 

γαπίς ἀἱδρεγσοπίοιη Αε]ε]οί ΤΟΥΕΤΗ, 

Έϊ εοσποδεοτε, αδῖ (δχατατη 5ἱδ: Ἠαο οπῖπῃ ΠΟΠ 5απί Ἠοείοι, 

ο, Εἰ δὲ σι 9εῶν ἃ ἀνθρώπων σῶσαι 9ελήσειε, Ἱοιήσει σε καταπσηξαι καὶ ὑποσάξαι σαυ- 
σὸν ἔμοί. 
166. Σαΐρειν] Καταστέλλειν παρὰ φὸ σαόν» σι. Τειτ. 

ὡς γὰς οἱ σπείροντες ση γή ῥίπτουσι σὸ σπέρματα, οὕπω καὶ οἳ 

168. οὐ γὰρ ἐσθ' Ἔκτ. σάδε] Οὔτε εἰς (19µ. 
Ἑκτορι σεμνύνη, οὔσ᾽ ἐπὶ σῷ κήδεστη Τριώμῳ σῷ βασιλεῖ, οὔτ' ἐπὶ πλούσῳ, 

σὶ σοῦ ῥαίνουσαν" 

ῥαήνοντες σὸ ὕδωρ, φασίν. σι. Ταυχ. 

ἐπ᾽.) ὠνδρὶ “Ε, 

166. Προσπεσεῖν] Δουλεῦσαι ὑποπεσεῖν σαπεινω»εῖσᾶν, καὶ φοβη»ηναί "με. 

167. Περισπείρουσαν] Αν: 

«απ. οἱ Τα. ὑποχωεῆσαι Ζα) ὑποπεσεῖν (μοι 8άά. 6.) τωπεν. ΟΠΙ88ἱ6 δουλεῦσαι εἴ φοβη»Ώ- 
α{ ευ 

Τη ες. Ίουο Ῥίϊδιδοπ. ἵπ Αιιοί, Τ. ΤΙ. 
ἩἨες. Ρτο ᾿Ανδρομάχη παα]εραί Ἱερὶ ᾿Ανδρο- 
µέδα. ἍἈεο]. 

148. σόνδε] Τια Μ5». Β. Ὁ. Ἐ]οτ. 110. 
Ῥ. εἰ Ἐά. Τμα5ο. Πάεππφαο ἵπ ΙπίΙο Υοιςις 
στόλο. Ὑμ]σο σώνδε. Μιας. 

ος. Στολμὸν Χθωτός" στολισμὸν σώμα- 

σος. «Ἀεοῖ. 
Σπόλον Ῥτοῦαί οέ απηϊοίμπι πΙσηϊβσατε µ 

ἆοοεί Ματκ]. αἆ Βαρρ]. 1066. 
ΟΠ Ἠεδγοῃ. σοηδουΒς Α]ά. οχηίρεης 

στολμεὸν. Ὑοχ 1άσπα σῴνδε.. 

150. ἀπαρχὰς] Βεα]ἶσοτ ]εσῖι ἀπ᾿ ἆρ- 
κηςν Φανπιες. 

ἀπ' ἀρχὰς Ἰμη5ο. 
155. Τολλοῖς σὺν ἔδνοις,] Ψἱά. ἱπίτα αἆ 

σ. 864, 5. ἈΒαγπες. 

154. τοιοσὸ ἀμείβομαι (Τα Α]ά.) Ῥατῖ- 
φΊρηδες ΟΠΗ. εί Ειά. Τ,αδο. σοῖσὃ ἀνταμείβο- 
μαι Μ9. ΕΙ. τοοῖσδ ἀνταμείβομαι. «Μμδς. 

σοῖσὸ ἀνταμείβομαι λόγοις τεεερίέ Ἐτιποίς. 

εί πιοποί, ἵΏ ΙΩΘΠΩΡΣ, ϱ556 αιίάεπι ἄνσα- 
µείβ. 58 ΘΙΙαΠΏ σοιοόσ». -«Ἀεεί. 

158. ἀκύμων ες. Ἱπίετρτείαίας: στεῖρών 
λω, ἄσοπος, μὴ γεννῶσω, μὴ ἔχουσα κύη- 

"Ῥμγαϊαὰ, ΑΡΡ. Βορ]ν, ΜΕ. αρ. Ὑαἷεἷ. 
αἆ Ἐλωπίς. Ρ. 81. ᾽Ακύμων 9ώλασσο. 
Εὐριπίδης ἐπὶ τοῦ μὴ γεννῷν σέφεικε. «Ἠεο[ 

159. Απειρῶτιο] Αδϊαΐσα, εί οἵο πίτα γ. 
650. ᾿Ηπειρώτας Ῥτο Αδϊαηϊς Τ9ουταίος ἴπ 
Ῥαποεσγτίοο Ρἱ5. Απίκος Τοπῃ. Ἱ. Ρ. 271. 
προσεῖπον ᾿Ασίαν, πζοσηφόρευον δὲ καὶ Ἠσειρον 

διαφερόντως πῶν τριών, Ἠίπο ΙΜο]ορεῖα Β)ρ- 
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Ἆ 

ου Πρίαμος ὁ ζαγρυσυς, ἀλλ Ἑλλὰς πόλις. 
, ως ὃ᾽ 6/ 3 ο δύ Ν 

170 Ἐλές σουτο ὃ Ίμεις αμιο»ίας» θυστηνε συ, 
οἱ λ ον εἰ Δ 3/ / 
Ἡ σπαιδὶ πωτρὸςο ὃς σον ὤλεσεν πὀσι, 

” ο» ΄ / 

Τολκάς ξυνεύδει, πο σέκν αὐθέντου πάρα 
ο. . ’ 

Τέωτεω» σοιοῦτον πᾶν τὸ [βάρεαρον γένος" 
Ἠατήρ σε 3υγατεὶ, σαῖς τε μητθὶ ῥίγνυται, 

175 Ἑόρη τ ἀδελφῷ' διὼ φόνου ὃ οἱ φίλτατοι 

Ἄοηπ Ῥσίαπιας, ΠοΏ αΗΥΗΙΗ, δοἆ (ίσα οἶγΙέας, 

170 Ἐο νετο νεπῖς 5εα].έία., πῖδοτα {, 

Ωυε: οὗτα ΗΠ1ο ραίεῖς, απῖ Ἰπέσν(οῖέ έααπα πααπίίαπα, 

Λιυᾶςς ἀοππῖτςα, δὲ Πρετος οσ ΙπίαΓ[βαοίογθ 

Ἔατοις. Τα]ε οδέ οπηπο Ῥασρασίομπα σεη15. 

Ῥαΐον επῖπα Π]ία», εί Πας πτα(σῖ ταϊξοεαιχ, 

175 Βοχοί(ας {τααῖ, εί Ῥετ εράεπα ομαχῖςἝῖπηξ 

5, ἀλλὰ δούλη γεγόνιῖα φὼ δούλων ὀφείλεις Φρονεῖν. Ταιυγ. 
σσολέµῳ σῷ σοῦ ᾽Αχιλλέως παιδί. 

’ 

σος σὸ ξίφος. 

171. Παιδὶ πωτρὸε,] Τῷ Νεδ- 
1Τ9. Αὐφένσου] Τουτέσσι φονέως, σοῦ δ αὐτοῦ ἔέν- 

176. Ἐξείογει] ᾿ΕἘπέχει, κωλύει, αὐποὺς δηλονότι' οὐδεὶς νόμος κωλύει αὐ- 

φοὺς ταῦσα πεάττεν. 1ΤΤ.'Α μὴ παρ᾽ ἡμᾶς] Ταῦτα Περσικὰ ἔνπ. ἓν ἡμῖν δὲ μὴ πρώστε 

χς νοσαδία, ααοά Πρῖ Ἠε]οπας οί Απάτο- 
τηας]ιε Α ία οτἵαπάϊ σεσπαδαπί. «ειδο. 

Δευὸ γὰρ ἠπερῶτις] Ἑαάσπι χε Λη- 
ἀτοπιβοῖιος οὑ]ίοῖεαχ Ἰπέτα ν, 669. Ῥαγπες. 

ἄπειρος ῑοῑίαν ϱμερνῖς {ειτα οοπίπεης 
αυ αἰέετα Ἱπτετ]θοίο 1Γ6{ίΟ 5εραταί.. Ἠίπο 
Ἐρίγυς ρτορεῖο ἀῑεῖίας τεδρεεἰα Ἱία]ία, 
βοᾷ τορροεύα Οχῶοἷα ἤπειρος εσί Αδὶα. 

Πεἶε]. 
165. βροτῶν σίς σ) ἤ «εῶν] Τα Μ5». 

Α. Ἑ. οί Εά. Τμαςδο. Σά. Α]ά. ουπι Ἐ]ογ. 
εί Τ0. Ῥ. 9εῶν σίς σ᾿ ἢ βροσῶν. «Ἰιδσ. 

Ἅ[Ποπηῦχ. τας. δέ 6. Ἰμα5ο. βροτῶν σις, 
ὢ 9εῶν, ΟΠ1ἱ550Ο ῬΙΟΠ. σ, {εδίο Ὀτιποῖ. 

2εοΓ. 
166. Ψἱά. Θεπο]. ἵπ Ἠειπποσεπ. Ρ. 591, 

5]. Ρο). 
167. κχερὶ σπείρεσαν] Τα Ῥατίιεης. 

οωΠ. ΕΙ. εἰ Ἐά. Ί5ε. Ῥι]σο σερισπεί- 
ρουσαν. (τα Αἱά.)' Ῥοπίέαν Αε]ο]οις Ῥτο 
Άᾳπα οιἠαςΗ δεί ΒυνΗ. νῖά. ῬΒαες]. ν. 6320. 
Αάῑεπ. Ὠοῖρπος. Ρ. 427. Ο. ΨΜαετοῦ. 
ΒαάγΠ. ΤΡ. . ο. 18. Μιςσ. 

Αχελώου δρύσο»,] ΑεΠε]οις, βίο Ώι- 
νας, Ῥτο απανῖς αηὖα»; αιοά Εανίοτατα 
Σαοτίς απφυϊκδῖπας, ιά. απ πος αἆ 
Ῥασε]ι. ν. 519. Τοπ Τασηερι ΑἀγοΙδατ. 
1, ΧΧΧπ.ς, 59. Βαγπες, 

168. ἵν εἶ γης] γιάε αα: ἀϊοεπιὰς αἆ 
Ῥαοε]Ἡ. ν. 506. ἨΜιες. 

169. «ερυσὸςι] Απαατο ΑπάζοσιαςΠεη Ἱ]-- 
Ἰσάςς ορα]οπέίατα τοῖς αάπας υροις(ἶς 
ΟΟΠΙΠΙΘΠΙΟΙΑΠ6. Ὦ6ϱ θα ἈΝορίετ Τχουά. ν. 
1001. Φρύγων πόλιν Χρυσῷ ῥέυσαν. Τατῖς 
Ἠο]επο 1η Εῤρϊςίο]α ΟΥνιάίαπα ν. 186. 

Ο αυοίῖες ἀϊσος, άἵἹαπα Ῥαρετ Αοαϊα πορίχα ος» 

Ὅπα ἆσοπιας αισνίς υτοῖς ΠαροὈῖ{ ορος. 

Τ!ςοἴαχ απίεπα χρυσὸς 5Ἱπωρ]εἴίοΥ, ΡΥΟ χρυ- 
σοῦ περιουσία, πὲτ Ἑ]αίατεμο Ὑπ., Ῥ. 1867. 
αερυσὸν καὶ σρυφὴν καὶ γυναῖκας. ἨΒγπεδία5 
Ἰοσεπάυτα Ῥηίαραί Χρύση, τωῦ5 (Ἴιγηρα : 
νε] αυἷα Ἠεος, απο ξδογιήταις, πο οοσ]-- 
(αθαῖ, νε] ουἷα ποπαεπ ητρί5 απίο Ἑλλὰς 
πόλις ἀαριάετατὶ οχἰςτηθραι. 364 5ἳ ορ- 
Ῥοβί{ῖο 1Πί6Υ χρυσὸς οί Ἑλλὰς πόλις ΡοτΙΠα 
τοσίο ἹπςάιΙίαΣ, πΟΏηΘ 1άθπι γΙααηι ο5έ ἵπ 
Ἕνκτωρ, εί Πρίαμος, 615 ποπηῖπα ΥΙτοστα 
6556, ΠΟΠ ΠΤΡΙΙΣΗ, ΠθιΗΙΠεπα Ἰαΐοίρ Μος. 

Χρύσ] ΟΙΐπα εαπα πηα]ε γρυσὸς αἀεταί, 
Χρύση ο ρεπάππα νἷάϊ; ]α οπῖπι αος 
Ἐτο]απα ἀῑβοπῖ, Ὃο Ύαὐα νυῖά. οτι. 
Τ]αά. α’. ν. 57. θέ ίεΡΠαΠΙΠΙ περὶ πόλεωνι 
Ὥοεᾶ νίάεαης: ΎὙογδας επί ἄαιε οἷς 
ςίαρῖε Ὄε αο τπρα Ονἰά, Μοίαιηος. 1.. 
ΧΙΙ1. αυ. 1. 



ΑΝΔΡΟΜ ΑΣ Η. 

» ιν ” 5 3 2 / ΄ 

Χωροῦσι καὶ τὠνὸ οὖδεν ἐξείργει νθιωὸς. 6 ΘΥΕί )0 
-- Δ ᾽ ος ”» 2/ 1. δὲ τν ὁ λὸ 

η παρ μιας. αρα, -. ολ γα Ζαλον 

Δυο γυναμκοῖν ἀνδρ εν ἡνίας εχεὶν' 
ει / 2 / ’ 

Αλλ' εἰς µίων (λέποντες εὐναίαν Κύπριν 
. “/ νὰ - 3 ω / 

180 Ἄτέργουσῳ, οστις µῆ πακως οἰκειν ελει. 

ΧΟ. ᾿Ἐπίφβονόν τι χρῆμα 9ηλειῶν ἔφυ, 
Καὶ ξυγγάμοισι δυσµενὲς ῥάλιστ ἀεί. 

γ/αάσπές εἰ οτι η ] ρτο]]ροί Ίος. 

Έα. πο αριᾶ πος Ιπίχοάισαδ: ΠΟΠ ΠΙΠ1 δί Ἠοποδίάπα, 

"Ὅπυπη νῖχαπα Ώαῦογς Ἰαῦσπας ἀ ΑΓΙΑ ΠΗΣΠΘΥΤΗΙΗ : 

Φος Ιπίιθτις 1η τΙπαΏα 1οσ8 5οοἵαπι Ἡ ΘΠΟΓΘΙΗ, 

180 Ἐδί εοπίσπέα5, ααϊειπαιιο πον να]έ λαἰο Παρίίασο, 

Οιο. Πηνϊάῖοδα αασνἆαπα τος οσὲ {ορηΙπα Γάτα δεχας, 

Ἐν παρῖασγυτα 5οςἳ15 Ιη[οδία πιαΣΙΠΙΘ 5ΕΠΏΡΕΓ. 

υ ο) Β, σὼν βαρβάρων τὰ 3" ἔργα. 179, Ἐὐναίον Κ.] Εὐγεν σἔρψιω σύγνοιτον δηλονόσι, Ε1, 15. 

μὲ γα]σο: ταῦτα Π. ἔ. ---- τὰ ἔργα, οὓς (Βατῃ. ὧν) οὐδ. νόμος ωλύει αὐτοὺς δηλονόσι πρ. πωῦσο, 
Έ]ουγ. 6. 15. οοᾶσοπα οτάϊπο, 5εά ροβέ ἔεγω πἀάτπέ ἐτέχει, κωλύει εἰς. εἶεαί ἀθά]. Τπ Ἠ]5 
ἐπέχει, χωλ. Ἱιαιά ἁπυιε αἆ εχρΠεαπάπτη ἐξείργει Βρεοίθηί, 1ίαφπο {ταπβροδα1 ποίας, | 

Ωιοὰ Τηεύα. οεοἰάστα, Πιο θδὲ: ηλο οἴε(ήίο 

1850οἨ, 

Μο Τοπεᾶοη, ΟΏσγδεπαιε εί ΟΗἶαἩ, ΑΡροζΙΠΙς 

τες είς, 

Έέ Ἠαο οσο Ιαπιάιόσια οοπ]εοίανί; σεᾷ 
ηυης βαπηιιο]ίς Ῥου1 αιιείοτίί(αίο Πἆθπίῖος, 
χίουσὸς χε]εοῖ, εἰ Χεύση ἵπι {οχίιπα απηῖςὶ, 
Ττ εηῖπῃ 11ο Πϊςοε]]. Τ,. ΤΤΙ. ο. 16. Ἐταί 
Απάτοιιασιε Ἐο]οπίς τοσῖς Βία, ἵω οπ]ά5 
Ώσγο εταί (Ἠαγσα οἴνϊίας, Ῥαβο Ὦ,, ΠΤΙ. 
ᾷ, 605. τος» Ὁμήρου μἝλλον ἔσεσι συμφω- 
νε σὼ ἓν τῷ Θήβης πεδίῳ, καὶ σῇῃ αὐτόνι 
Χρύση ἱδουμένῃ ποσὲ δεικνύµενα Ίχνη. Ε9 
Ραυ]ο Ροδί (1. 6. ἔ, 611.) σοῦ μὲν ᾿Ηετίωνος 
λέγει πόλιν Θήβην---Ωἰχόμε»’ ἐς Θήβην, ἱερὴν 
πόλιν ᾿ΗἨετίωνο.. Τούτου δὲ καὶ τὴν Χούσαν, 

σὴν ἔχουσων σὸ ἱερὸν τοῦ Σμιν9δέως ᾽᾿Απόλλω- 
νός, ἐμφαίνει, Ὑἱά. ρτωίογοα ἨΗοιηειί Πἱαἆ. 
ᾱ ν. ὅ66. είο. Ὀτεν]οτίδαιια Ὀεπολαδίαρ 
ποία» 1Ππ ]οσυ1α, δὲ Ῥείϊέο οἱ ηεὲ Το 88861 
ἅτο ΠΟΠ Ροΐθ. ΤΒαγΊ68. 

ΠΜατκ]. αἲ Έτ. Βαρρ]. 109. εοπ/οεῖέ: 
Οὐ Ττρίαµος ὁ ζάχρνσος---- 

ἘἨοορρί{ απο οπιοεπάαἴοΏεπα ἵπ (οχίαπα 
Ῥτυπος. Βεοῖ. 

176. ποιοῦτον πῶν τὸ Ῥάρβαρον γένος οἵς,] 
Οιιοᾷ σοιοῦτον ῬΤΟ σορῦτο τοσίο ἀῑσαίιτ, 
Ῥ]οπῖως οδοηάἴπαας αἲ Ττουας. ν. 998. ο 
προς απίοπα πποπίριις ατραταχυτα ροη- 

παπα νιά. Ἠιις, τοπ ἆσ ἆπτο Βο]]ῖ ο 
Ῥεεῖς Τ.. ΠΤΙ. ο. δ. 5. δ. 19.  ἨΒαγπεν. 

174-176. Ὦοίδαταπα 1πογςς Ἆως χορρί- 
οἵυπί, απἷρας απηαπέ Ῥοδίας ΑιΠοῖ ἵωίανηία» 
ποίανα Ἰπηχθνα. γιά. {δοΗγΙ. Έυππεῃ, ν. 
156---190. ἨΜιςς. 

παῖς σε μητρὶ µίγνυται,] Δεμο]ϊαςίος του» 
ίο: σαῦὔταω Περσικὸ ἤνη. Ὠο ῖ5 απῖπι 
Οαα5: Δαδοαί ππασιας επω (σε μα- 
ἐγίσφιιό πεΓαγιάο (οπ]ιιρίο, εί ἀῑδοιέ Ἐεγείσιιην 
Παγικρίοϊώπ. «ΊΆαπο πιασιι ευ πιαίγο εί 
σπαίο βἰσπιαίιω' ορογίεί, δί υεγα ἐδί Ῥεγεα- 
γι ὑπιρία γεἰπίο εἴο, δί απίεῦ ππα]ῖσ. 
πα Ἠοτπιίοπος οοπστΙ τη, αέ, αοά Ῥου- 
ος (απίτη, Ἰάᾳαο Ποπ οπαηῖρας, δε ἸΜασίς 
ἀυπίαχαί, οοπαροαεῖε, τά 49ίαιίοίις οπωπῖρια5, 
οί ργοῖπάο ἸΤγοζαπίς, Ἱπάϊδοιϊπαϊπα πα α- 
Όυαί. Ἠῆῑδ πιοήρας Τιωγος εἰαππτα 
σαιάσπί. «Βαγγι6δ. 

1Τ7. οὐδὲ γὰρ καλὸν] Με]ιοι νΙάεεαχ 
Φιοραϊ Ἰοοίῖο (ρ. 262. (τοί.) οὐδέν γὰρ 
καλόν. Ρο. 

179. βλέσονσες] 9ἱου. ατοι. ΤΙ ΧΣΤΥ’. 
Ρ. 651. Ἠιγ7ο. 

οὐδὲ γὰρ καλὸν οἴο.] Ἡαπο Ίουι]πα ΐχαο. 
ἐ Ἐπσο Οτοῦῖας ἆο Ζχο Βο]ῇ εἰ Ῥαοῖς 
1, ΤΙ. ο. δ. δ. 9. 5. αδί εί Τιαῖπο εαττηῖπο 
ἀοπαί. Όοπίαα ρο]γσαπαῖατη νίᾷε ἴπίτα αἆ 
μ. 909. ΒαΥΠΕδ. ' 



26. 

ΑΝ. ὤευ, φεῦ, 

ΕΥΡΙΠΙΔΟ{Υ 

,. -- Ἆ / 3/ ” ΄ 

Κακόν γε 3νητοῖς το νέον, εν τε τῷ νέῳ 
. . / 6/ 2 ’ ”/ : 

Το μη δ/καιον στις ἂν λρωπων εχει 
2 λ Δ ” κ Ἆ / .. 

166 ᾿Εγὼ δὲ ταρβῶ, μὴ τὸ δουλεύεω µε σοὶ 
/ ” ΄ / φι Υ 2/ 

Λόγων ἀπώση, σὀλλ ἔγουσαν Ενδιλο, 
ο’ ς λ ὧν , 

Ἡν δ' αὖ κρωτήσω, μῆ 'πὶ τῷὸ ὄφλω βλάξην. 
λ 

Οἱ γὰρ πνέοντες μεγάλα τοὺς κρείσσους λόγους 
”- / ο” 2 

Πιηρῶς Φέρουσι τῶν ἑλωσσόνων ὑπο. 

ἅπα. Ἠει, Ἠαι ! 

Μα]α τες Ποπαπίρας Ἱανεπίς, ος ἴπ ]ανεπίαίο 

Ου ἴδᾳ ας πιογία στη {π]αςά ἄαπα Ἠαρεί- 

185 Έρο νετο πηείπο, πε ααοἆ οσο ΕΡί 5εγνίαπῃ, 

Περεῖ]αί α ἀϊεεπάο, σπα Ἡαβθαπα ταυ]α Ἰαδία αγσιηιοπία. 

5] νετο οοπίχα νῖεετο, ηε Ῥτορίθγ ος αεοῖρῖατα αἰίφιοά ἀειτιπαιθπέαπα, 

Οι επῖπ ρίταηί πιᾶσηα, Ῥγαδίαπίογος ταῖοπθς 

Έστε ἔετυπί αὐ Ιπ{εγίοπίβας: 

5,195. Κακόν γε 3νησοῖς πὸ »έον,] Διὰ σὴν προπέτειαν κωκὸν πὸ νέου. ἡ νεέσης ἀσύφηλος 
ὦεὶ Ὀνητοαῖσι σέσυκσαι. εἰ δὲ δίκην βλώσπσει, πουλὺ - χερειοτέρη. 158. Οἱ γὰρ σγέοντες 

5 -- ΄ -- 9 ”- 3 ΄ 

μεγάλα] οἱ γάρ μεγαλοφρονοῦνσες βαρέως Φέρουσιν ἐπὶ σῷ παρα τῶν ἑλασσόνων δικαιοσέ- 

ους λόγους ἀκούειν καὶ ἔλέγχεσθαι. 191. ᾿Εχεγγύω λόγῳ] ᾿Ασφαλεί λογισµώ, 
υ / 2 3 ε ” ’ ε .. ” ή ’ . - 3 3 

ἀξιοπίστῳ, ἔλιοντι ἓν ἑαυσῷ πίστω, ὁ δὲ νοῦς, τίνι βεβαίω λογισμῷ πεισθεῖσα ἐγὼ ἄπω- 

α. συπί. Βα8]]. πολλή χερεοτέεη. Ώ8ΤΗ. πολλὰ χε. 36ἀ Ε]οττ. 6. 15. πολὺ χειροτέρη, πάς 
5οΓΙρ5Ι πουλὺ χες. 

"βλέποντες στέργουσῳ, ὅστις είο.] Ἐπα]- 
Ίασο πηυπιεχῖ, ιέ 5 ὅσσις Ῥτο ὅτωες, νε] 
ὅσσις αὐτῶν. ὈΏαγπιοῬ. 

181.5. Ψα]ε]. αἆ Ῥμαῃ. 906. τοςίετεςεῖ- 
Ώῆςςο ν]άείαχ τὸ χρημα, 41ΑΤΏΠΙΙΔΠΑ ΏΟΠ 
ἀἱδρ]εεί είῖαπι φοτίρέιτα γω]σαία, πιοᾶο 
Ρ]ταρδίη εἰΠρασαπα ε55ο ίαίηας: ᾿Επίφθονόν 
τι χοημα τὸ χρήμώ 9ηλειῶνἔφυ. Ἠεαίῃι. 

Ἐτυηοζ. τοερρῖς επιεπάαίοπεπα Ψα]ςκ. 
Ία Βίου. Τη, 7]. Ῥ. 4539, 14. Ἰεσίατ: 
ἐπίφθονόν τι χρημα Ὀηλείας φρενός. 

Ὑα]σ].. οεπδεί, Ἠαπο Βίοραῖ ]οείοπεπι 
Ῥχοίθείατα οὗ ϱο, ααῖ νΙάετα, πο ἀῑςῖ 
Ῥο556 σὶ χρημα 9ηλειῶν. Ἠοεί.. 

1862. Φεῦ, φεῦ] Ἠσο εχκε]ατπαίῖο εί 
εχίτα Ο.πΠΕΠ Ὠωππεταπάα, ὙΙά. αἆ Ἠε- 
σης, ν. 1098. ἍΆἈαγπε». 

195. Κωκόν γε 9νησοῖς σὸ νέου, ἓν σε σῷ νέῳ τὸ 
μὴ δίκαιον. τὸ νέον Ἠς ϱΙΟ ἡ νεόσης, εί τὸ μὴ 
δίκαιον Ῥτο ᾗ ἁδικία Ῥοπίέωτ. 8ὶς Ἰηέτα ν. 
601. σὸ φίλιον Ῥτο ἡ φιλία. Βὶο Τρηΐσεῃ. 
Ταυχ. ν. 59]. σὸ φαῦλον Ῥτο ᾗ φαυλότης. 
γ]ά. Τοπ, γ. 547. ἍΦἱο φὸ ἄενικὸν Ῥτο οἱ 

Εοτίαβςε ίπιεπ ργωβίαί κια) πολὺ χειεοτέρη. 

ξένοι: 5ῖο οί Τ,αΗπῖς ἁῑοῖέαν Ἐ οππαπΙΠα πο. 
ΊΠΘΕΗ, Ῥτο Ἠοπ]απΙ. ΊἈαγπες. 

ἘχυπεΚκ. ϱ Φίορ. Ε]οτ]. εἆ. (τοι. Ρ. 
201. εί Φίοῦ. 0ο. Μ5. ἵπ ΕΙΡ]. Ῥατῖς, 
εάΐάῑε: ἓν δὲ τῷνέῳ. Ἠεε, 

159.59. Ὑϊά. Φίοῦ. στοι. ΧΧΙΙΠ. ρ. 115. 
βΗγπ. 

191. Ἐοτίο Ἠπο ρεταπεί σ]οβα ες. 
Ἐχεγγύφ' πιστῷ, βεβαίῳ, ἓξ αὐτοῦ ἔχοντι 
σὴν ἐγγύην. Ἀεο. 

195. 'Ὢς ἡ Λάκαια] Οπῖῃ ος Ἠῖο αΠη ια, 
εοιταρίο, Ῥαυμοῖ ἀαρίαπε. Οαπίετας να]άο 
(α: 15 ρυία:) αεεοπηπηοςαίο Ἰοσῖε:--"Ὢ: σῆς 
Λακαίνης ἡ Φρυγῶν µείων πόλις εἴο. Ομ]ὰ 5ἳ 
Ίεσατωιι5 μείζων νι επίτα ροτροείυα Ιγοπία 
1η Ῥωπς ΦΕΠΣΗΠ1: Θυαςί Ταοεάκεεπποπε Ἐχο]α 
πηα]οτ ε95ςθί οἰνίίας, εί {οτίιπα 5ΗῤοΣΙΟΥ, οί 

πηο 4οαμε Ἠβετατα ν]άετες2 ουπη οπηηῖα 
οἳηί ϱΟΠί(α. ᾖἱ νετο πμ] παυίεπηις, Ἱία 
Ώθεςθςρο ον ἀϊεάπσισατηωμς: ὧὦς Ἡ Λάμαινα 
πόλις σς τῶν Φρυγῶν πόλεως µείων, ἔωπα 
νεο {αίεπάυπα εδ, ἵη 5εαιεπ!ῖ Ἱία Ἰεσ, 
ααθί ἡ Φρυγῶν πόλις τερείετείαχ Ώου Τιο- 

νο ο πι 

αν το ο 
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190 Ὅμως δ) ἐμαυτὴν οὗ προδοῦσ᾽ ἁλώσομαε, 

Εἰπ’, ὦ νεῶνι, τῷ σ ἐχεγγύῳ λόγῳ 

Πεισ»εισ ἀπωδῶ γνησίων νυμφευμάτων; 
Ὡς ἤ Δάκαμα της Φρυγῶν μεέων πόλις, 
τύ χα» ὑπερθεῖ. κάμ, ἐλευθέραν ὁ ὀρᾷς: 195 

195 Ημ. τῷ νέῳ τε καὶ σφβιγῶντι σώματω 

Πόλεως σε μεγέόεν. καὶ φίλοις ἐπηρμένη, 

Οἶλον κωτασχεῖν τὸν σὸν ἀντὶ σοῦ έλω: 

190 Ταπιεη ποπ οοπνῖπσαχ ρτοάςης ΠΠΘίρΣΑΙΗ, 

Ῥις, Ο Ἱανεπου]α, ααα {ο βτπλα ταίοπε 

Οοπβάεῃς α Ἰοσϊητηαϊς παρίῖας τερε]]ο2 

Απ αιοά Ίμασαα οἴνίας, Ῥητγσίρις Ἱπ{ετῖοτ ο5ί, 

Ἐοτέππαφαθ 5Ἴρετο, ππεαο Ἠρεχαπα νγ]άρς 2 

195 Απ Ἱανεπευίο, οί νισεπᾶ «οΓροτε, 

Έτ πιασπ]ειάϊπε τοῖς, εἰ απαϊεῖα εἰαία, 

γοἷο έθπετθ ἔιιαπω ἀοπωΙΠΑ Ῥχο {6 2 

5. σε σοῦ γνησίον γάμου; 195, Ὡς ἡ Λά»ν. τῶν Φρ.] Οὐ κατὼ ᾳέλεως δόξα», 
ει ἀ ε / 4 ωμά Σα ” 4 ή 

ουτε κατα Μλμκίαν, οὖτε κατὰ τύχην σον βελτίων οὖσα πῶς σε ἔξωἍησαι ονομα. : 
194. τύχη 3 ὑπ περόεῖ] Τῇ εὐδαιμονία ὑπερβόλ λει ἡ Φρυγῶν πόλις σης Δακαίνης" 

/ ε / 

σώλιν ὑπαωκευστέον τὸ οὐδέοτὼ. 
3 ιν ή 3 ε ΔΝ ἐμοὶ βασιλεύουσι», οὐχ. οἱ σοὶ Τ παϊδες. 

3 Φιο Ἐ]οττ, 6. 15. 
3 .- ΄ 

σε ἔξω» Ίσαι δύναμµαι. 

ὠκολούθως δὲ ἐπάγε ϱ Κἄάμ ἕλε υόξρων ὃ ὁρῶς᾽ ναὶν Φῃησὶν, οἱ 

195. Σφριγώντι] Νεάζοντι, ἁπμάώζοντι. 

Τη οἆά. πλ] οταί ηϊδί --- ---γέµωυ. βελτίω οὖσα (Ώατῃ. οὔὗσων) πῶς 

} Οὐχ αἱ σοὶ σ. 6 εοπ]. ἀθά1 ΡΟ οἱ ἐμοὶ π. Β8ΤΗΠ. οὗ σοὶ ας. 

4ο: 
σῆς Λαμαίνης. Ἀςα]σοτ Ἰεσῖε: τῆς Φρυγῶν 

ος ὑπες θε», Ρτῖας {εγεπάατῃ, Αἱέοτατη. τοῇῖ- 
οἷο,. Απ ὣς Ῥτο αΏςθ. ἍΕΒαγπΕδ. 

194. ὑπερθεῖ,] Τ,εσεπάαπα ουπα Ἠατάίοπο 
(Μοπιοῖτες 4ε ἸΑεαάεπῖο ἆε. ΕΒεῖ]ες 
1ε τες) ὑπερέῶ, δἹρεγο. Ά{ις. 

Έτο τύχη 3 ὑπερθε Υ. Ῥ. ἵπ Οὓςς. 
κο. οἱ. 1. Τ. ΤΙ. Ρ. 151. 5. τοροπῖέ 
τύχη 3 ὑπάρχει--πους 5εη5α: Ομαῖοιις 
84θο Ετοία ταϊοπῖρις {α]ε {ἐβεῖηις 5ι5ς1ρθ- 
τεπα ὁ 4ππε φιιοᾷ υεσίγα ἔπι οἰυίίαδ, ἔτι 
«οτέμπα, Τγο]απογαπι οἴυαεὶ εἰ [υτέωιῶ 
σεᾶαπί ὃ Βεὰά Βαΐανις οἁϊίοτ ἴἵπ ποῖα 5υῦ- 
1εεία ορροδιῇέ Ἠαπςε: Ἀοη ἀεῦοπί πῖπιις 
δ]ίαία οοπητηι{ατῇ Τη νυ]σαία. ΝΙΠΙΙ νοτο 
τηασῖς οὐνίυτα, παπα ὑπάργχει αἲ ὑπερθε; 
1ατυτα; ασπορουπε της Βα]άα5, εί Ἠθ- 
«νολίας, αιϊ Ἠπαο {οτίο τοκρίοἴθη, Ἠαῦοαί 

Ἠας: Ὕπερθετ" ὑπερέχευ ὑποτρέχει (Ίες. 
ὑπερσρέχει), ὤγουν 948, ὑπερθεῖν αιέετα Ρος 
πηρίαρΏοταπα βσηίβοαί ὁπερέχειν, δαφί έρει 

Καὶ ἡ τῶν Φρυγῶν πόλις τύχη ὑπερθεῖ νκῶν, κρατεῖ, εί 1 Ῥ]αίο Ίμεσσ. Τ. Ρ. 
648. ὑπερθῶν 6ί κρατῶν οπ]απρῖς. Ἑίατη 
Φο]ο]. νυ]σαίαπα Ἰεείῖοπεπα εχρ]ῖσαί, 5οἆ 
ραι]]ο εοβοΏῖος ο5ί οἶας Ιπέετρτείαο. Ἐο5- 
5ης τοις ἵῃπ τύχη Ἰπίε]ῆσετε ἡ ἐμὴ, 
αίᾳιε 198 5ετίρεχε : 

Ὡς ἡ Λάμαινα τῶν Φευγῶν µείων πόλις 

Τύχη 3 ὑτερθεῖ» 

ΟΩωίΐα Γιασράὤπιοπ Πιίπογ ειγὸς εδὲ «Πίο, εἰ 
]ογέωια πιεα διροτίογ δἱέ 6 πιο ἴἴδεγαπι 
υἶᾶε». 

Ἐτιπε]. τεοεθρῖξ ὑπερέῶ, ΠΟΠ πηοηΙίο 

«1θοΐοτθ. 
Ῥντοὺαί Ἠαπο Βαίΐανί Οτῖεςαῖ, απεπα Βσ- 

τπαππα ἀῑοῖί οπιεπάαίοπετα Ἠσραίμ. Βεε]. 
Τ,ερε, τής Φρυγῶ» (α{ τεσίε νιάῖε εα]ῖ- 

Εοτ), αέ 5οαεπί{ε Τοσ5α τύχη. ἵπ Νοπῖη, 
ὑπάρχει Οοπείσασῖο οί: ὧς ἡ Δώκαινα 

πέλις καὶ τύχη ὑπάρχει µείων σπς Φρυγῶν 

πόλεως καὶ τύχης, Εδίπό τὸ εἰ )οτίη]α 

Αραγίώ πιὔπον 10ο εἰ ]ογίισια ΕΤΗΕιΠΙ ιά 
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. 60 3 Ν ὃ 9 ΔΝ ιο ΄ 

Γ]οτερον (ν αυτή σαϊδας ντε σου σεχκω 

Δούλους» ἐμαυτῇ τσ ἀθλίαν ἐφολμίδα : 200 

900 Ἡ τοὺς ἐμούς τις παῖδας ἐξανέξεταε 
Φθίως τυράννους ὄτας, ἂν σὺ μῆ τέκης: 

Φιλοῦσι γὰρ μ Ἕλληνες" Ἑκτορός σ᾿ ὤπο, 

Αὐτή σ ἀμαυρὰ, κοῦ σύραννος ήν Φρυγών. 

Οὐκ ἐξ ἐμῶν σε Φαρμάκων στυγεῖ πόσις, 905 

05 ᾽Αλλ’ εἰ ξυνεῖναι μὴ ᾿πιτηδείω κυρεῖς. 
3 Ἆ .” / 

Φίλσρον δὲ καὶ τόδ' οὐ τὸ κάλλος, ὦ γύναι» 

Ἱζαππα, Ὁ{ εσο Ῥ{ο {6 Ῥατίαπα Ῥίθτος 

Φρτνος, τηϊμίηιαε τηΙδεγατη αρροπαἴσρπα 2 

00Ο Απ αΠαιῖ5 πηεος 1βογος Ῥαΐϊσίαχ 

Ῥηπίῆα: τεσες ο55ο, ϱἳ {1 πο Ῥηπίας 2 

Απο πΙπαΙσπη τη ἄχαοί; οἵ εσο Ῥτορίει ἨἩοείοτοία: 

Ἐν Ίρσα Ρεν Ώιε οὔσοπτα, εὲ ποη Ειῖ τεσῖπα ῬΗτγσιπι, 

ἹΜατίαις οί {6, ποτ Ῥτορίθγ πποα ΡἩαστηασα, 

905 Φοᾶ οαυ]α ος ϱ5 Ἰάοποα αἆ οοπνεγδαπάΙτΏω ον ἐρδο. 

Ἴαπι οί Ίος εξε ρΙ]ασυπα: ποη {οιπῃο, Ο πιι]ος, 

Β, 198, ΤΙόσερον] Ττρὸς σί χρήσιµον ἀφορῶσα βούλομαί σ ἐκβάλλειν; ἵνα σέκω σπαΐϊδας : παὶ σά 
µε ὠφελήσουσιν' δούλοι γὰρκαὶ αὐτοὶ Ἑέσονσαι. 199. Ἐφολκίδα :] Ἠγουν προσθήκην κακῶν, 
μαὶ βάρος ἓν ἔμαυσῃ- ἔν μεταφορῶς ποῦ «ολοίου μικροῦ, τοῦ ἐφελκομένου [τῷ πλοείῳ] σῷ 
μεγάλωῳ. 3900. "Ἡ σοὺς ἐμούς] "Ἡ ἄρα συράννους ὕνσας τοῦς ἐμοὺς σπαῖδας καταδέξεσαί 
σι: 909. ὤ,λοῦσι γὰρ μ᾿ Ἕλληνες, Καὶ διὰ σὸν Ἕκτορα, καὶ δ- ἐμαυσήν. Ἕλσορα μὲν. 
ὧς εὐεργέτην σιμῶνσες, ἐμὲ δὲ, ὡς μὴ βάρβαρο, καὶ μὴ πολεµίαν περιφανΏ αὐτοῖς γενο-- 
μένην { ἐλεοῦνσες, 900. ᾽Αμουρὰ,] ᾽Αϕανὴς, ἄσημος. ἓν εἰρωνείᾳ παῦσα φησί. 930δ. ᾽Αλλ" 
εἰ ξυνεῖναι] ᾽Αλλ᾽ ἐπειδὴ μὴ ἁρμοδία τυγ χάνεις εἰρ τὸ συνοικεῖν ἀγδρὶ, διὼ φοῦσό σε μισεῖ 
906. «Φίλσρον δὲ καὶ σόδε:] Τὸ εἰδέναι καὶ πῶς δεῖ συνοικεῖν ἀνδρὶ, καὶ δύ ὧν εἰς στόργην καὶ 

εὔνοια» αὐτὸν ὃ ἐπαγάγεισο. οὗ γὰρ τὸ κάλλος αἴσιον σοῦ φιλεῖσόαι, ἆλλ᾽ αἱ ἀρεταί. ἄρετὴ 

κ (απ. εί Τατ. ἐρβαλεῖν, εἴ σί μοι ὠφελ. δεῦλοι γὸς ἔσ. μα) οὐτοί. 
1 Ἠγων (ΤαυΓ. σε) σεοσ3.. 2ακῶν πα) β. ἐν ἐμαυτῇ (αι. εἰ ΤαιΓ. ΡΓΟ προσ». λακὸν βάρους. εἴ 

αἀἀυηί ἐν ἐκαυτῆ. Ττάθπι οἵῃ. σῷ πλοίων 

{ Ε]οττ. 6. 15. ὅθεν εἰρὸς νῦν τοὺς “Ἓλληνας μισεῖν νῦν µε περιφωνῆ μαὶ πολεµίαν αὐτοῖς γενοµένην, 
υπάς τεςξΡρΙ αὐτοις ΡΙΟ αὐτήν. (απ. οί Ῥαυχ. οὐκ ὥσθα, φησὶ, σὺν τύχην, ὅτι τύραννος ὧν ἐγὼ 

σῶν Φευγῶν παὶ µισουμένη ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων. 

ὃ Ἐπαγάγοιτο Ε1οττ. 6. 16. Ταυγ. (6. ἐπάγοιτο, πἳ νυἰσδο. Τιπα Τατ. οἱ (πα. ἀφετὴ γὰρ 
Ρ{ο ἀρετὴ δὲ. 

Ἑάατα ὁρῶσ᾽ (1. ο, ἑρῶσα) Ἰες. εἰ πιε υἱάεης. 
έβο πι εοπαΜίοινε ἴἴθεγα. ΙΠεεἱδῇ. 

196. Ἔτο σφύλεως {. Ἰεσ. κάλλους, ΠΠ 
46 υχρε Ίαπα ργαεθξδῖξ, αὉ{ξ φονέων, ρατεπ- 
ἔτι πισσα [οτέισια. «Εεἰκ]ς. 

199. ἐφολκίδα Ἠε. εἴαπι οχρ]σαῦ 
ἐπάχθειαν. Ἠεεῖ. 

209. Α Ργαοεάσεπβρας εοραταπάσπα Ρι]- 
ωανῖ "Ἑκσορός σ' ἅπο, τί οοηρίτασο οἵέ, 

"Ἐκσορός σ᾿ πο ὤμαυρὰ ἦν: 5εΠ5Η5 αμίρτα: 

Σέ Ργογίετ «ΣΓεοίογεπι 6ἱ ἔρδα 6 πιο ἱσπο- 
θΗἱς εναν. Όμς», τα τεΠα ια ἵπ Ώαο Ρρετῖο- 
4ο, Ιγοπίσε ἀἰσυπέαν, Λ{ιμα. 

Ἐτυπο]ς. 5οηππέας εδε ἹΜδστανίυτη. 
Ῥτο ἄπο Ἐεἶρξ. πιανυ]έ Ἰοσῖ ὄνομα. 

ο Φεεᾷ. 
905. ---919. Βίου. Οτοί ΤΧ ΧΙΙ. Ρ. 

295. Βαγῃ. 
905. ᾽Αλλ᾽ εἰ ζυνεῖναι] Βοα]σει Ἰασῖε οἱ 

Ῥχο εἶὖ, θεμα αϊάσπα; 5εἀ οί εἶ ποῦ τησ] 

1 
| 

νι - 

οι 
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Αλλ' αἱ ̓ ρέτωῖ τέρπουσι τοὺς ἔυνευνέτας, 

Σύ ὃ ἄν σι ανισθῆς, ἡ ἤ Λάκαινα μὲν σόλις 

Μεγ ἔστι, τὴν δὲ Ἄνῦρον οὐδαμιοῦ σίθης. 910 

ΘΙ0 Πλουτεῖς ὃ ἓν οὐ πλουτοῦσι, Ἰενέλεως δὲ σοι 
Μείζων Αχιλλέως: γαυτά τοι σ ἔγθει σὐσις. 

Χρῆ γὰρ γυναϊκων κοὺν πωνρ πὐσει δοθῆ, 
Ἄτέργειν, ἁμιλλών σ' οὐν ἔχειν θρονήμωτος. 
Ἐν, ὃ' ἀμφὶ Θρήκην, γιόνε τὴν πωτώρρυτονν 215 

915 Τύρωννον ἔσχες ἄνδρ, ἵν ἓν μέρει λέχος. 

Φα υΙτίμίος ἀε]εσίατί πιατί{ος” 

Τα νετο 5ἳ ου]ά ρυησοτῖς, Τμοςπα τος 

Ἐνδί αΠηαοά παασπῖ, Βογτάπη νετο πι]]ο Ίοςο Ροπῖς, 

2910 Ἐν οδίεπίας ἀῑνῖαας ἴπέετ Ίπορες; ἸΠεπο]αιις νετο δα 

ἸΜα]οςσ εσί ΑεΏϊ]ε: Ῥτορίετ Ώαο Ργοξεοίο οὐ {ο τπατίσας, 

Ο)Ροτίεί οπῖηι π]ίΘΓΕΤΩ, οεἵαπα 5ἱ πια]ο ντο ἀθία 5ἳξ, 

Ῥοπἳ οοηςιι]θτο, δὲ πο ἀεοθτίατο οι εο ᾳθ {αδίι. 

9] νετο ἵηπ Γητασ]α οἴτουπηίαδα πῖνο 

2915 Ἠαροτες ππατίσαπα τοσοτα, 0] Ῥεχ νῖσος ]οοιτα 

Ῥ, δὲ Υυναινὸς ᾗἥ ο σὸν ὤνδρα ὃ ὁμόνοιῶν 208. Σύ δ ὄν σι ἀνησθήο,]. Ἂν δ ἄν σι λυπηθῇεν 
ἀπὸ πατρίδος λαὰ πλούτου καὶ σύχης. ὑβρίξει, σὸν ὄνδρω σευ. καὶ σὴν μὲν σωυτοῦ πα-- 
πρίδω τὴν Δακεδαίμονο προσφέρει, ὧν εὐτύχημα ρέγα, σὸν Σκύρο, » ἐκφανλίφεις, 210. 
Τ]λουτεῖς δ) ἓν οὐ πλονποῦσι] Τζλουτεῖν λέγεις ἐν ποῖς πλοῦτον μὴ Τ ἔχουσινι ἐπειδὴ Ἡ 
Ἑρμιόνη ἔλεξεν ἆ ἀνωτέρω, σὸν κόσμον καὶ σὸν ἐσθητα μὴ ἓν φοῦ Τεηλέως ἔχειν, ὦ ἀλλὰ παρῷ 

σου πατούς. ποῦπο δ ἣν ὀνεδίζειν εἰ πονίαν φοῦ } ἀνδρός, 315. "Αμιλλαν. οὐκ ἔχενλ 
Φρονήμασος ἔνεκεν μὴ δ ἅμιλλᾶσθαι καὶ στασιάξευν πρὸς σὺν ἄνδρω οἷον μὴ ἐθέλειυ σὸ 
εὐγενεετέρων εἶναι σοῦ ἀνδρὸς, θρονεῦν | μέγα, μὶ διὰ σοῦτο Θα ία σῷ ἀνδρ) σσρὸς 
ἄμιλλαν. 92ἱ4. Χιόνι σὺν κασάῤῥ. ] Δυσχείμερος γὰρ { Θράκη" βάνβαρον δὲ ήθος σπὸ 

ἐπιπαλλακεύεσθαι, σαντα δὲ οὐκ ὀρθώς" ἔφη γὰρ ὄν ᾗ Ερμιόνη, ἀλλ οὐκ ἓν Θρσξν 

εἰκοῦμεν, ἢ βαρβάροις, ὦλλ. ἐν ση Ελλάδι, Σα) φοὺς σῶν Ελλήνων νόμους σώζομτν. ότι, 

8ε πιο - προφέρείςε 

1 Ῥϊο (6. οί Τα. ρτο ἓν τῷ πλ. μὴ ἔχειν. Πάπα ἡ "Ερμιόνη Ἰπδεταπί απίθ ἔλεξεν, Ῥτο 4πθ 
αυ, οἱ (σα. ἔλεγεν. 

} Ὑπ]σο τοῦτο οὖν ὀνειδίδεις εἰς «εν: τοῦ ἆ. 6π, Τουῦγ, τοῦτο δὲ ὧν ὅτι ὀνείδιζεν (δἱς ΙΠ π{τοαιθ) 
αὐτὴν εἰς π. τοῦ ἆ. ἘΊΟΓΙ, Θ. 15. σοῦτο ἂν ὀνειδίζειν εἰς πο 

ὃ Φρυνήματος ἓνε ργερβριιπί Ἐ]οτν. 6. 16. 

[| Φρονέν Έ]οχτ. Θ. 15. Ῥχο φρονῶν. ΒΠδΡΙΟΟΓ, μὴ ἐθελ. διὼ τὸ εὐγ. θἴο, . 

ἴππο, τά ταῖμί γιάρ, Ἠθ]ας Ῥραυ]ο; οπἰπιῖο υἴγσο ἐπίασία. Φθᾷ Ίος οἱ πϊπηϊς 
πατη εί οἵς οἱ Ῥτο αὐτῷ Ροΐεςι ευδίητε]]1σί, εχοιἱσίέαπι γ]άρέατ, οἱ α νεσίριϊς νοίετῖς 

Φαγπ6ςδ, φοτρίιτω Ἰοπσῖας τους. Ν]α]ΐπα οἶπι- 
Γαίας τυ]ραίαυν ἘτυποΚ. εἰροπῖ Ῥτο Ῥ]οῖας τ6ροποῖθ, ᾽Αλλά Σονεῖναι. Πεαλ. 3 

ὅσι, διότι, ἔπεῖ, πε Οτεςί, 9858. αἀά. Ἠοο- 906. σοὺ, Βίου. Οτοί. 1 Χ. ΧΠΙ. Ρ. 995. 
6ευ. Ὠοείτ. Ῥατί. Ρ. 529. Βεεῖς, Ῥιωπ. 

γοα]ο]. αἆ Ἐπαῃ. 768. τεροπ!ξ: Ί,εσε, φίλτρον δὲ πράτισσον, οὐ φὸ µάλλοςς 
᾽Αλλ’ εἶ ξυνεῖναι μὴ ᾿πιτηδείω, όρη. Εεἰς. 

ως Ἠειππίοποτη αὀμιις αἀο]θεοσπέα]απα 907. ᾽Αρχεταὶ Βίου. (1. ΙΧΧΗΙ. Ρ. 
«σοτρε ριεἰίαπι ἀῑκεῖε, ἈΝαιω κόρη 5 395. -δΠ. 



ο ον ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ. 

/ ιο) ιωἱ πα λὶ ΄ 

Διίδωσι σολλαϊῖς εἰς ὤνηρ πομούμιενος, 
2/ ο] / ι. το τν 2 ” ᾱ,. 

Έικτεινας ἂν σἀσὺὸ ; εἰτ ἀπληστίαν λεχους 
/ ΔΝ ο 5 3 εν 

Πάσαις γυναιξὶ προστιθεῖσ ὤν ευρέθης, 
/ 

Αἰσχρόν γε" καΐτοι χεῖρον ἄρσένων νόσον 220 

990 'Γαύτην νοσουριεν' ἀλλὰ προύστηµεν χαλώς. 

Ὢ φίλταδ᾽ Ἕκτορ, ἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν σὴν χάριν 
Σοὶ καὶ ξυνήρων, εἶ τι σε σφάλοι Κύπεις: 

Ταί ται] ἶς πιιζἱεγίδιις πας νΙγ οΟΠΙΠΑΠΙζαΠΣ, 

Απ οεσ]άεχος Ιδέας 2 Αί εἰο ἹηΣαάαρί]επα οιρ]ἀΠλίοπα οοπουβῖίαις 

Οπιπῖρας πα ετίριας Ιππρίπσεης ἀερτε]επάρτοτῖς. 

Τιχρε εετίᾳ ποο: απαπ(υαπα στανῖοτί υἱχῖς ταοχθο 

290 Ἠος Ἰαροταπηὰς, 5ο ρα]σμτε εμπα αἀπα]π]ςίγαπημς, 

Ο εἴιατίςεῖπιο ἨειίοΥ, 5ο 65ο {18 «ας 

Αππαβαπα {θοτα ραδάεπι 5 αι] {ο 5οἀιιχίε Ὑοπιις : 

ϐ, Ταιγ. 
ο - ϱ ηά 

916. Δίδωσι πολλαῖς] Ὅπου πολλαῖς γυναιξν εἷς ονὴρ κοινωνῶν κατὰ ὃμα- 
Σοχὴν δίδωσι τὸ λέχος " αὐτοῦ. 918. Πάσαι; γυναιξ)] Καὶ πῶς, φησὶν, οὐκ Έμελλες δύξαν 

- [4 Ν -- αρ 

λαγνείας σαῖς γυναιδὶ σιθέναι;, τὸ δὲ «προσσιθεῖσα εἶπεν, ὅτι «πρὸς σὸ δύξαν ἔχει αὖ- 
Ν ’ / λ / 3” 2/ Ν δόζ - ’ ” ο] ΄ 

σᾶς λαγνείας, ἔτι καὶ συνεβεβαἰωσεν ἄν Τ Έργῳ τὴν ὀύξαν. 319. Καΐτοι χεῖρο ἀνθρώπων 
νόσον] Καΐτοι, φΗσὶν, ἡμεῖς αἱ γυναῖκες καταφερέσσεραι οὖσαι πρὸς σὰ ἀφρεδίσια σῶν ἆν- 
δρῶν, ὅμως καλῶς περιστέλλομεν αὐτὰ, καὶ οὗ φανερα)ὶ Ἔ γιόµεθα. ἢ ὅτι ἰσχιυροτέρων νόσον 

κ. Ν ΔΝ μ 1” Σ 

όσουµεν την προς πους ὤνθρας. 
κ να ή ὃς 

ἀλλὼ προϊστώµεβα αὐτης καρσεροῦσαι, καὶ) ὑφ ἓνὶ µένου- 
σαι. βούλεται δὲ λέγειν, ὅσι οὖκ ὄφείλει γυνὴ ἀνδρὶ ἑτέρῳ γυναικ) συνομιλοῦντε οὕτω φανε- 

” π- 4 ” - ” σα - 

ϱῶς ὠγανακτεῖ», καὶ εἷς μέσον φέρειν αὐσῆς σὸ π᾿άέος, ἀλλὰ μῶλλον ἰδίᾳῳ σῷ ὠνδρὶ ἐπισιμᾶν, 

4 Κυρωνῶν αἳ δίδωσι αάάῑί σα. 
} Συνεβεβαίωσεν ἂν ο οοΠ]. ἀεά1 ΡΓοΟ συνεβεβαίωσα». 

ἀππί ὑσερβαλλούσης ταῖς γνναιξί. 
Απίρα ροδί λαγνείως Ἐ]οττ. 6. 15. αᾱ- 

{ στ. Τα. ργαβρυπί προὔστημενο περιστέλλομεν τὴν νόσον. Ἐο5έ περιστέλλομεν αὐτά Πάεπι, 
ΟΠι. ΥΣ. καὶ οὐ φανεραὶ γινόµεθα, 5αὈ]ιοϊιπί: ὁποία ἂν ἡ Θεανὼ, ἡ ᾿Αντήνόρος γυνήν ΤΙήδασον 

μὲν οὖν ἔπεφνε Μάγης (61. μάς. 166. Μέγης.) ᾿Αντήνοεος υἱὸν, ὃς ῥα νόθος μὲν ἔηνο πύκα ὃ᾽ ἔ- 
τεέφε Θεωνὼ, ἴσω φίλοισι τεμέεσσι, χαειζομένη ποσέϊ ᾧ. γιά. Ὦ. «. 69. Τιεβαπα ἀαδαπέ, 

908. ανίζειν δε φο]]εϊιιάῖπε οί αονῖ5 
Ἱησταίο αΏεεία αἴΠεςτε. ν. Ἠσίπες. Ύ. Τ.. 
Ρ. 417. Ίεςςε]. αἆ Ἠετοά. Ρ. 515. Βεεῖ.. 

εἴ σι κνιστῆς Τ.α5ο. 
909. Τὴν δὲ Σκῦρον] Νεορίο]ετηῖ ρᾶ- 

αἴφτη. ΆΏαγπιεδ. 
919. Χρὴ γὰρ Ἐτιπε]. οκ ΤΩΕΠΩΡΥ. τεσ. 

εί εἆ. Ἐ]οτ. τεεερῖί, Ώαπα χρῇν, ααοᾷ π 
τε]αιαῖς οἆά. που 655 Ώ]ας 1οοί ορπς6ί. 

Ἐίαπα Ὑαἱοκ. αἆ Ῥμαπτ. 965. ο εοἆ. 
Ἐ]ογ. νυ]έ χρὴ, Γβἰδυππ(αθ 55ο οεηςοί, 
ααοά Ῥργαοῖρῖε πο. Μ. χρῇν εὔαπα Ῥτο 
σρέπον ἐσπὶ Ῥοπί, Ἠεσ]. 

914. Ώε ας ΤΗτασαπα εοπβαεειάῖπε ]ο- 
εις Ιποϊσηϊς οσί Ἠεπαπάτϊ αριἀ ΒΙ4ΡΟΠΕΠΙ 
11). 1. Ρ. 907. Ἐν. Ῥατῖς, ρα. 

Εἰ δ ἀμφὶ Θράκην] ο τποτίρυς Τητα- 
ουπω νά. Ἠετοάοίαπα Ίπ αιπίο, Βί14- 

9 

Ῥοπεπι 1π εερεππο, Ῥοπιροπίμτα Μο- 
ΊατΏ 1 «οοιπἆο Ἠστο, ἜΓιαάσπέ αιίθοηι Ὦϊ 
Ἀπσίοχος, Τῆχασας ἆπορτο 5οΐέος, ἔετηας; 
απαίθγπας, απάθοση, ἀωοάεοῖπ ακοχθς, 
νο] είῖαπαι Ῥ]ητος, 5ἱ Ῥ]απίρας αἱεηπά]ῖς 5ιι{- 
Πεῖαπίι. Ἐς ποςς 6α5ρ. ΦαρΗπι. Ὑιάε 
αᾱἆ Τπο α ν. 18. αἆ υγ. 95. Βαγπε». 

χοιμώμενος 1,45ο. 

9ΙΤ. Ἔκσεινας ὢν σάσ» 1] Οὔπα Ῥασ]ας 
Ῥίερμασιας, Οαπίετής, αἰῖααε Ἰεσεραπίέ 
σάδ : 5εὰ πο εχ Α]άϊΐπα οἀΙίοπο, 5θΏδι 
εὔαπι Ῥοδία]απίο οί νετδα Ῥρεγπαέίετίς, 
σάσδε τες(αήτωας, Ἠος βεα]ΐσεγατα ἨΗ εἴπ- 
ἵυππηιε Ρτῖας υΙάϊσρο πωπο ν]ἀεο. Ἆοθς 
εΠ/πη 1σηΠοτο, Φάδε Ῥτο αὐτὰς ἀῑεῖ ρο55ο, 
υ{ οίῖατα ϱτο ἡμᾶς, ὑμᾶς, αὐτοὺς, αἰἴαιιατ- 
ἆο, δεικτικῶς Ώηεπηρθ, οαπα άρπα να]εί, ασ 
οἵδε. Βὶς κεμγ]ας Ῥετς. ν. 1. Τάδε μὲν 
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Καὶ μαστὸν ἦδη πολλάκις νόθοισι σοῖς 
2 / [4 Ν 3 ὃ / να 

Ἐπέσχον, ἔνα σοι µήδεν ἐνδοίην πσικρόν. 
905 Καὶ ταύτα δρῶσαν σῆ ρετῃ ῴροσηγόμιην 

/ ΔΝ } 3 κν « ΄ 3 ε . / ὃ / 

Πόσιν σὺ ὃ οὐδὲ ρανίὸ ὑπαιθρίας ὀρῦσου 
” ” / 2 ι - . 

ῦω σω προσίζειν ἀνδρὶ δειωίνουσ έθις. 
αν λ ” ” ὃ / ΄ 

Μη την τεκουσαν τη Φιλανδρίω γύναυ 

Ζήτει παρελθεῖν' τῶν κακὼν γὰρ µητέρων 

226 

Ἑ ἄαπηα Ίαπῃ 5αρο πὔοτα ας σρσῖς 

Ῥταιυϊ, τί 01 ηἶμα] ἆατοπι ασεγΏ! : 

905 Ἐί Ἠα {αοῖεπς, ν]τέιίο γιῖ]ὲ οοποΙ]ΙαΏαπα 

Ματίίαπα: ἔὰ Υετο πθηιο συ {α]ατ ορ Ε]λεγοῖ τους 

Γιο νγῖτο αςιάσοτο 51Π]5 τηθίΙΘΗ5. 

ἌΝο πιαίγεπη {παπι ΑΠΠΟΤΕ-νΙτογατΏ, Ο τηπ]ῖοτ, 

Βίιιάρας 5ωρετατε. Ἀαπα τηβίαττΏ ππαίτπα 

- ως ” 4 8 Ε/Α ΄ ο] Δ 

Β, σειθοῖ σε καὶ κολακείᾳ ὠφιστᾶν αὐτὸν σέ πθὸς τὰς ἄλλας πτώσεως. οὕσω γὰρ πεισειε 
-- ή ”- 

σὸν "ἄνδρα. 3991. Ὢ φίλσαθ Ἕκσορ,] Τοῦτο παρ ἱστορίων φασὶν εἰρῆσθαι. μὴ γὰρ ἱστο- 
εεῖσθαι Ἕκτορι ἐξ ὤλλης γυναικὸς γεγενήσθαι Έ υἱούς. ἀπερίσκεπποι δὲ εἶσιν οἳ σαῦτα λέ- 

ι ζ / Δ 3 ” / Φπλαίής- ηφ ε/ [4 5 ε δὲ 3 4 ΔΝ 
γονσες. Αναξι»ρώτης γαρ εν τη β σων ΑΑγ2λικων ούπως λΕγει' ὃ δὲ Αμϕιεα και δπα- 

μάνδριον σὸν Ἕκσορος υἱὸν καὶ σαλαίσερο. ἦσαν δὲ αὐτῷ οὗσος μὲν νόθος, ὃς κατελήφθη 
3 3 ’ ο ο. Σὶ Σ / ιδ δὲ κ.” 3 τὸ) 
ἐν Ἰλίῳ, καὶ ὠπόλλυται. οὗτοι δὲ διασώζονσαι. Σλαμώνδριος δὲ ἀφίκεσο εἰν Ταναῖδα. 

999. Σοἳ καὶ Ἑυνήρων,] Συνεφερόμην σοι εἰς ἔρωσα. 3938. ΜΗ σὴν σεκοῦσαν τῇ φιλανδρία, 
γύναι,] Δέγει δὲ Θησέα καὶ Μενέλαον, ᾽Αλέξανδρον καὶ Δηϊφοβο. καὶ μετῷ «άνατον ἢ 
ἓν ὀνείρῳ ᾽Αχιλλεὺς, 1 ὧρ καὶ Λυκόφρω», (Υ. 145.) σῆς σενταλέκτρου νάδος 

-- ” ”- . -- 

Πλεύρωνίας. ᾖ κατ εἰρωνείαν λέγεσαι, ὦντὶ ποὺ μισανδρίᾳ. Σώλείνη γὰρ δοκοῦσα Φιλεῖν 

πὸν Μενέλαον, ὕστερον αὐτὸν καταλ.λοιπεν. ὅρα οὖν καὶ σὺ, μὴ νῦν δοκοῦσω διὰ σαῦτα 
΄. -- 3 / 3 Δ / «ιο ιά ωμά Δ 

φίλσρῳ ζπλοτυπεῖν σὸν ἄνδρα, ἐξαίφνης αὐτὸν καταλίπη:. Τῇ Φιλανδρία,] Τῃ περ τοὺς 

Ἐ ΕἸοτ, 6. 15. αἀἀιιπέ εἴτεο ἐναντιουμένη. ΤἘΟΤΙ. μῶλλον π. τὸν ὅ- ἥπερ ἐν. 
6. ταῦτα παρὰ σὺν ἱστορίαν, ἐπεὶ οὐχ. εὔρηται ἐξ ἄλλης γυναιλὸς γεγενῆσθαι τῷ Ἔλτορι υἱόν. 

 Ῥατη. Ἰασυπαᾶπι εχρ]ενίε τν. αὐτὸν εἶχεν, εἰ πἀάῑάΙέ Ίοουπι Ῥαις. ΤΠ1. 19. ρ. 960, Άἴοςκ 
Ε]ογ. 6. ΡΓΟ διὼ ταῦτα φίλτεω. 6ἵο. Ἰαῦθί διὼ ταῦτα δή σε φίλτρων θἴο, 

.”» -- -- 

Τϊερσων σῶν οἰχομένων Ελλάδ' ἐς αἶαν σιστὰ 
Σαλεῖσαι. ΄ Ὀλθί σάδε αροτίθ Ῥτο ἡμεῖς. 
Τ]πάε ῥΒε]ο]αξίες: σοῦτο δειωτικῶς, οἷον 
φἠσέ σι πρὸς ἑαυτὸν, ὅτι σάδε καὶ ταῦσα. 

ΡαΥπιΕδ. 
919. ᾿Αρσένων] Μ»5. Ε]οι. Ταν. Ῥ. Ἐν. 

Ίμα5ο. εἰ Ἀεμο]. ἀνθρώπων. Μ55. Ὁ. Ἐ. 
«ων. «Όήίιςς. 

ΕάῑάῑΙ δίο Ἐταπεῖς, αιείοτί(αίθ τησπηῦτ. 
τες. 1 εᾱ. Ἐ]οτ. χείρον 5ἶπο αροδίτορῄΏο. 

2εεᾖ. 
Χείρον Α]ά, 
Ί,εσε, χεῖρον ἵη πθιΗχο, οἱ αἀνοτυία[ῖέετ : 

ζιιαπιυῖε ιου Ππογδο, Ζε]οιγρῖά, σγαυζι» 1108 
/7απιύπια, φιαπι υἱγί, ζαδογοπιιιδ. 1οἰκ. 

Ἠππς Ίοευτ Ἀοππις απίο οειι]ος Ἰια- 
Ῥι]εςε νἱἀετῖ ροίοςέ Ὠΐουγς, Τ,ΧΤΠΙ. 12. 

οι. ΙΥ. ο 

Πῶσα γυνὴ ποὔέει πλέον ἀνέρος αἰδομένη δὲ 

Κεύθει μέντρον ἔρωτος, ἐθωμεανέουσω Λα) αὐτὴ, 

Καὶ µογέει πολὺ μᾶλλον 2. τ. λ. 

Ἠαὔοπηιις νετο εί Ίου ἵπ Ίοσο ταέ ἵπ ρ]υτί- 
πῖς ας Ἐυτίρίάςεπα μισογύνη, Ο81εΠ1, 
Ῥταίοχ αἱίο», Ἠετπηωδρίαπας {ιΐςςαο 5εγ]ρεΙέ 
η ποάρδίπα Ἐ]εσία ν. 61. απεπι Ίουυπα 1Π 
{γαπσίέα ΟΟΙΤΙΡΑΤΗ : 

Φιν δὲ κἀμεῖνον τὸν ἆε) πεβυλαγένον ἄνδρα 

2αι) πάντων µεῖσος ατώκεενον ΕΚ. ΣΥΝΟΧΩΝ 

πάσας ἀμφί γυναῖχα:. 

Τπίαςίος το]ααῖε Ἠπαπκεπῖας Ἠος νουςιι». 
ΨΟΟΕΠΙ συνοχιῶν ἵαππεη ΥΙάρδατη εσἰσάτηαης. 
Ί,εσαπα οᾳΙάεπη 

χαὶ πάντων μίσος κτώµενον ΑΙΣΧΡΟΛΟΓΩΝ 

πάσας ἀμφὶ γυναίκας. 



24 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

980 Φεύγειν τρόπους χρὴ τέκν», ὅσοις ἔνεστι νοῦς. 
ΧΟ. Δέσποι, ὅσον σοι ῥᾳδίως παρίσταταµ, 
Τοσόνδε πείθου τῆδε συµβήναι λόγοις. 

ἛλΡ. Τί σεμνομυθεῖςε, κεἰς ἀγῶν ἔρχει λόγων, 
Ὡς δὺ σὺ σώφρων, τὰμὰ ὃ) οὐγὶ σωφρονα; 2556 

936 ΑΝ. Οὔκουν ἔφ οἷς γε νῦν καθέστηκας λόγοις, 

ἛρΡ. 'Ο νοὺς ὁ σὀς μοι μὴ ζυνοικοίη» γύναι. 

ΑΝ. Νέα σέφυκας, καὶ λέγεις αἰσχεών πέρι. 

ἛρῬ. Σύ ὃ οὐ λέγεις γε, δρᾷς δὲ µ εἰς όσον δύνη. 

230 Ίοτες οροτίοί Γασετο Ἰρεγος, αρα Ιποςί 1ΠεΠΡ, 

«ιο. Ὀοπαῖπα, αὐαπίυπα 401 αἀοςί {αοα]ίας, 

Ταπέαπα Ῥαγθ Φιζί, αί πα Ἠας 4πάγοπιαεμα νειρῖς οοπηροδϊἶοπε {αοῖαρ, 

Ἠεν. Ουῖά αττοβαπίος Ἰοᾳιιετῖς οί νεπῖς ἵπ οργίαπηςη ΥΘΙΡΟΣΗΠΗ, 

Ωμαςῖ {πι αωϊάεπα οἱς Οαδία, εΡΟ ΥοΤΟ ποη δίπι Οα5ία 5 

905 «πά. Ἠαιά εεττο 6αδία εξ οὉ εα 5α]ίοπα νετρα, ααῖθι5 ηπωΠο ε5 υ5α. 

Πεν. Ο πια]1εχ, έπια5 απἴπηις ηε αἀδῖε τωϊμ. 

πα. Ἐς Ἱανεπου]α, εί ]οᾳμετῖς ἆᾳ (ατρῖρις. 

Πετ. Τα Υετο ποπ ]οᾳπετῖς, 5εᾷ {αεῖ εοπίσα 11Ε, 4ΠΔΠΙΤΗ Ρροίθς, 

5, ἄνδρας . σπουδῇ. 95]. Ὅσον σοι ῥᾳδίως] Ὅσον σοι εὐκόλως καὶ δυνατῶς φαίνεται, καὶ 
παρίσταται, ἀνσὶ τοῦ ὅσον  ἐνδέχεσαι. 399. Τί σεµνομυθεῖς,] Τί πιθανολογεῖε, µεγαλοῤῥη- 
μονεῖο, ἀντὶ σοῦ σεμνὴν καὶ ἀξίαν ἔνσροπῆς καὶ ἀξιωματικὴν «έλει σεαυτὴν δεικνύναι. 
Κείς ἀγῶνα] Καὶ εἰς Ί φιλονεικίαν ἔρχ. 
ει. 397. Αἰσχρῶν πέρι] Δαγνείαν γὰρ αὐχῇ ἐπὶ κεκαλυμμµένεις λόγοι». 

999. Οὔκ ἄν σιωπ/] Οὐ καθέξει κα» ἵαυτὴν σὴν δὲ μ’] Δι ὧν ἔχει σὸν ἐμὸν ἄνδρα. 

99. Οὕκουν] Σώφρῶν ὑπάρχεις ἓν ος νῦν λέ- 

 Ἠας επο]]ο αἆ ν. 929. αἀ]αδοταπί ; Ἡπς ἱγαπβίοτεπάα 6556 πιοπι]έ Ἠεαί], 
Τ᾿Αντὶ τοῦ αἀάνηί 61. εί Ταχ. Πάεπι ραπ]ο απ{θ δυνωστικῶς ΡΓΟ δονωτῶς. 
{ Ε]οττ. 6. 15. ἀντὶ τοῦ εἰς φιλ. ΝΤοχ νυ]ρο: ------- ἔρχη. ὡς δὲ σώφρων ὑπάρχεις ἐν οἷς λέγοιςν 

Ἠεοερ! αοά 1π Ε]οττ. Ἱερεραία. 

ΟΩιήπι ἴπι οηιιες πιιζίεγε ἐπιγρία οί οοπέιι- 
πιε[ίοδα Όεγθα Ἰαοεγεί. «Ἰασοῦ». 

290, προὔστημεν] 4ζπιϊπίδίγαπιιις. Ὠϊοά. 
Φ]ο. Ῥ. 106. Ι. Τ9. οὕσω προεστηκόσι σῇΏς 
συραννίδο. ὮἘ]υίατοΠ. Ὑπ. Ῥ. 1584. οὐ 
καλῶς προϊΐσσασθαι της ὥρας. νεὶ ορἰιεζα- 
λπίη. ΜΟΡΗ. Α]ας, Υ. 819. προστητ᾽ ὤναγ- 
χαιίσς πολης. 

Ατιςαάςς: σῆς Ῥητορικῆς προισσώµενοι. 

111. 96. Ο. γπεεῖας Ερ. δΙ. σὴν πρᾶξιν, 
ἦς προσσΊναι δε. εἳ γρ. 67. ὕδη χειοὶ βιαίᾳ 
προστΏναι τοῦ πανουργήµατος. ή μο5. 

2239 Ίμεσε, ἔυνηρον, αἆ ᾖαυαδαπι. Ἐνναίρειν 
εδί ῬΤορσίε, οιέπι αἴίέγο δοοϊαίϊς υἱγῖδιιδ οΊ115 
726. Εεἰς. 

σφάλαι.] ἴπ πἹεΠΙΡχ. 166. σφάλλοι. 
Ἁγιωπεζ.. 

324. ἐνδοίην] Τα εὰΙ ἀεραῖε εκ ΜΜΕ. 

Ῥ. Ἐ]οι. ΤΡ. ὮῬ. οἳἵ Ἐά. Ἰαβο. Ὑι]ρο 
ἔνδφην. Μιςς. 

μαστὸν---Ἔπεσχον,] 1.εσε, ὕπεσχον. (0οἩ- 
{ογ [οη. 1287. νά. {αππεη ἵρ. 1606. Ῥου. 

ἸΜεπηΡγ. Τθσ. εεῖαπα ἐνδοίην, 5αρεγδετῖρί8 
Ρ]ο55α φαράσχοιµι. «γιοί. 

938. Ὠοείο Ῥατηοδίας5: Φιλανδρία Ἱπ 
ΠΠΒΙΩΠΙ ῬατίθΠΙ 5ιΙΠΩΙΤΗΥ ΡΟ μοιχεία, ΠΙΟΣ 
νΙγοσυτΏ ἵΠ σεπετε, Τία Γ]αΐο ἵη Θνπῃ- 
Ρο5. Φίλανδρος γυνὴ καὶ µοιχεύσρια. Μος. 

998---950. γιά. Βιοῦ. Οτοί.ΤΧΧΙΥ. 
Ρ. 515. Βιωπ. 

998. Φιλανδία] Ῥεα]σει ἀῑσῖε, Τεοπῖατα 
056 ῬΓο µισανδρία, ααοά πες Ῥεμο]αδίει 
Ῥγερίοηέ. Τί 54Π6; 5ὶ 5υπηᾶ5 Ῥτο απιογε 
οοπ/ιισαῖῖ; 5εἆ φιλανδρία εἴῖαπι ἵπ ππβ]απα 
Ρατίθπη υπ (ΙΓ ΡΙΟ μοιχεία, απιογέ υἱγογαπι 

4 



ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ. ὦ 

ΑΝ. Οὐὔκουν σιωπή Κύπριδος ἀλγήσεις πέρι: 940 

240 ἩΡ. Τί δ; οὐ γυναιξὶ ταῦτα πρώτα πανταχοῦ; 

ΑΝ. Καλώς γε χρωμέναισι’ εἰ δὲ μὴ, οὐ καλά. 
ἜΡ. Οὐ βαρβάρων νόµοισιν οἰκοῦμεν πόλιν, 

ΑΝ. Κάκεῖ τά γ αἰσχρὰ χὰνθάδ᾽ αἰσχύνην έγει. 

ἛῬ. Σοφὴ, σοφὴ σύ' κατθωνεῖν δ ὅμως σε δεῖ. 945 
346 ΑΝ. Ορᾷς ὤγαλμα Θέτιδος εἷς σ᾿ ἀποθλέπον; 

ΜΡ. Μισοῦν γε πατρίδα σὴν Αγιλλέως φόνῳ. 
ΑΝ. Ἑλένη νι ὤλεσ, οὐκ ἐγὼ, µήτηρ γε σή. 

ἁπάᾶ. Ἀοπ (αοῖίο ἀο]ορῖς ἆο οοπουΡῖξα 2 

240 Πεν. Οι Απ ποη Ἰδία δυπί αδίαας 5Ιπητηα πχ ]θτῖρια 

πα. Ὠοείο αιἱάεπα υεπίῖριας: 8ἵΏ ΠΩΙΠΙ5, ΠΟΠ δέ Ώοπθρία. 

Πε». Ἀοπ τοσίπαας αχρεπα Βατρατοσυτη Ἱεσῖρις. 

πα. Ἐτ Π]ῖο αατρῖα εί Ἠ]ο Παῦοπέ ἀεάεσις. 

Ἠετ. Οα]ϊάα {α, οα]]άα φιἰάεπι 66: 5εᾷ ἴΑΊπεΠ οροχίεί {θ πιοσῖ, 

945 «Απνιά. Ὑἱϊάος βίαίµαπα Τηουῖά!ϊς ἵπ {6 τοςρίοΙθηίθτη 2 

Πεν. Ώυα ορτίε οῖί ἔπαπα ραίγῖαπα Ῥτορίθγ πηογίρπα ΑοΏ]]]15. 

| «πα. Ἠε]εηα πηαίετ ἴαα ΘΙ1Π1 Ροτά]ᾶ]{, ΠΟΠ 65ο. 

Ῥ, κατ ἐμὲ ζηλοτυπίαν, καὶ σιωπῃ κρύψεις σὸ σώθος: καὶ ἄλλως. εἰ καὶ ὤλγεῖς πὴν 

Ψυχὸν περὶ σῆς σης συνουσίας, σιωπᾶζν ὀφείλεις, ἵνα μὴ δόξης διὰ λαγνείαν Ἀ χαλεπαίνειν. 

940. Τί »' η Ἑλληνικὸν γὰρ τὸ παντὶ σρύπῳ ἀπείργειν σὸν ἄνδρα της προτέρα:ς λθινωνίας. 

Τί ὃ οὐ γυναιξὶ ταῦτα] Τὸ μὴ περιρῶν σὺν ἄνδρα εἰς ἄλλας γυναῖκας ὑποκρίναντα, 
(ἀποκλίναντα ἡ) Τατ. Πρώτα παντ.] Προσετιωημένα καὶ περισπούλαστω παντα χώς. 
Ταυτ. 941. Καλῶς γε χρωμέναισι"] Οἷον μετὰ σεωνότητος καὶ ἐπιεικείας, ὧς σρέπει 
γυναιξὶν, οὐ μετὰ τοσαύτης ἀναισγυντίας, ὡς σύ. 3936. Μισοῦν γε πατείδα σην] Να), φη- 
σὶν, ὁρῷ σὸ ἄγαλμα οὐκ εἰς ἐμὲ βλέπον, ὧς σὺ φῆς, ἀλλὰ πολὺ μίσος ἐμφαῖνον κατὰ σΊς 

π σοηΏθχο,. Τία Ῥ]αίο Ίπ ΘΥΠΙΡΟΣ. φίλαν- Υετεις Ἰεοῖο, 5ο Ρροῖας νογας αἶῑις 
δρ0: γυνὴ καὶ µοιχεύτρια. Ἠαγχιο», Ροδία., νε] ργονοατοῖαπα Ἠίπο ξασίατα. Ἄνατα 

950. σέκν, ὗσοις] Πα ΠΗ0. Ῥ. Ε. ΑΙά. βδιῖᾶας Τ. ΤΙ. Ρ. 159. Ῥοτί. οῖο: Μὴ σὸν 

τέκν οἷς. {μ56. ἐμὸν οἴκει νοῦν' ἔχει γὰρ οἰκίαν. παρὰ τὸ ἓν 

| κ. Φὶο Β]ΟΙΓ. Θ. 15. ΡΓΟ χαλεπαίνουσα. 

| 
' 

ὅσοις ἔνεστι νοῦς.] Αἷς Βίοῦ. θᾱ. ϱΡΥ. Ιαχ]], ᾽Ανδρμόχή Εὐριπίδου. ἢ οὕτω. μὴ τὸν ἐμὸν 

Φογ. οἶκει νοῦν ἐγὼ γὰρ ἀρκίσω. ἨΒεεᾖ. 
σέκνα γ] Τία Ίεσο Ῥτο σέκν, ααῖα γοτςιῖ 958. οχ. λέγεις μέν. Πο. 

ηπα ἀεογαῖ 5γ]]αῦα. Ἰαγπες. 9509, οὐκ ἂν] ΝΜ5. Ἐ]. οὐκ αὖ. 8θά 16- 
Οσα 1π νεί. ε. ο556ί, σέκν οἷς, ἀεριῖςδοί σεπάαπα ια Ῥζα]ρογο οὐκοῦ». 

| Ῥαγπ. 50ΓΙΡΘΓΘ σέκν ὅσοις γ ἕνεστι νοῦς. ἀλγήσεις] ΜΡ. Β. ἀλγήσηε. Μι.6. 

Πε.  Οὖν ἂν] Βεα]ίσετ Ἰερίι Οὐ» οὖν. 
| 951. Παρίσσαται,] Μ595. Α. Β. ΠΡ, ἈΒαγπεδ. 

Ῥ. εί Ἐιά. 1.490. προσίσσαται. Μια. ἨΠεαίμ. ςοπῖδῖι Οὐκ οὖν. Ἠεεκ. 
956. ΤιοηΏςε α[ίει Ἠ]ο νεγδα5 Ἱερίτιτ αρ. Μεπιυτ. τες. οὐκ αὖ σιωπῃ. «Ὦγιπιο]:. 

ΒΕΠοΙ. Ατὶδί. απ. 105. 940. πανταχῇ!] Μ55. Β. Ὁ. Ε. Ε]ου. 
πανταχοῦ, ἀαοὰ, αά πηθ]ίμ5, τεεερῖ. Λ{ιςς. 

ΜοπΏβχ, τος. εἰἴαπι πανταλχοῦ (αᾳαοἆ 
ο ἨΠεαίμ. ο. Ἠατάίοα. Τ. ΤΧ. Ρ. 48. γοοθρῖῖ.) Ῥγαίοτεα ο. Ἐ]οτ. πηιίαίο Υθτο 

Α: νὶάείαχ Ἠσο ποπ 6556 ἀΐνεισα Ἠω]ας Ὀοχυπῃ ΟΥάῑπε πρώτα σαῦσα, θμοά, ἱ οὉ- 

Μ)  νανιν 3/ -- ΑΛ ἵ Ν ] 4 
Π τον εον οἱΆεί νουν, εν γας ἄρμεσὼ. 

υ 



26 

Ὡς 
. 

9566 ΑΝ. 

Ρο πια σ1 

. λ / Ἆ ως ϱ) - , .- 

Ἡ καὶ πρόσω γὰρ τῶν ἐμὼν Ψαύσεις κακων: 
-”- / 

Ἴδου σιωπῶ, κἀπιλάζυμαι στὸµα. 
᾿ - / ο α/ »ν / 

Ἐλκεῖνο λέξον, οὗπερ οὐνεν ἐστᾶλην. 
” 3 ! ας ΄- 

Λέγω σ ἐγὼ νοῦν οὐκ ἔχει, ὅσον σε δεῖ. 

Δείψεις τὀδ ὧγνον τέμενος ἐναλίως «εοῦ: 
2 ως Ι / 

Ἐ μὲν Ξανοῦμιαί Υ΄' εἰ δὲ μῆ» οὐ λείψω ποτε. 
” / / υ] 

σοῦτ ἄραρε, κοῦ «ενω ποσι µολε. 3256 
2 ι "νυν 2 Χ ον / 3 / / 

Αλλ᾽ οὐδ ἐγὼ μήν πρὸσ»εν ἐκδώσω μέ σοι. 

250 

ἛΡ. Π5ρ σοι προσοίσω, κοὺ τὸ σὸν προσέψομᾶι. 

Ηεγ. 

ἅπάα. 

250 ΠΗε. 

πα. 

Ηεγ. 

ἅπα. 

Μεγ. 

ἅπάα. 

Μεγ. 

Φἱ ΠΟΠ τοτΊ4Τ: 

205 

Ὦ, σῆς πατρίδος, ὅτι ἐμεῖ ἀνηρέθη ὁ ̓ Αχιλλεύς. 
949. Κἀπολάζυμαι] Λαμβάνομαι τὸ στόµαν αλείω, / 

ἐπὶ σολέον μοι θέλεις 3 ὀνειδίσαι. 

Έτοσε {άσς6ο οί οΟΠΙΡΥΙΤΩΟ 05. 

Τηιά 4, ουύας «α δα πιο νεπῖ. 

Απ νοτο αργίας είαπῃ αεῖπσες Ίηθα πια]α 2 

Ώ]σο οσο {6 ποἩ {αηίάτα βαροτε, αααπίατα οροχίεί. 

Βο]ίπααες Ἠος ρυσύτΏ ἔεπαρ]απα πιαήπος ἆεαρ ἳ 

οἵη αι{θΠα, πάπα παπα τεΗπααΠῃ. 

Ἠος αυ ϊάεπα Ώπηπα εδέ, Ώος εχρεείαΏο ππατ πα ἆοπος τοἆσαί, 

Βεὰ πε οσο απίάεπα τηε Ῥτίας 40ί ἀεάαπῃ, 

Ίσπεπο 9ῖ αἀππονερο, πες ]οοἳ ταίοπετῃ Ώαβεβο. 

948. ᾿Η καὶ σρόσω] ᾽Ανσὶ σοῦ περαιτέρω καὶ 

κατέχω. 950. Οὔνεν ἐστάλην.] Οὗτινος χάριν παρεγενόµην. 3255. Εἰ μὴ 9.] Τ Ἔγκατα- 

« ο]ο Ἐ]οττ. θ. 15. ϱΓο ἀντὶ τοῦ περ. μοι Ὑέλ. ὀνειδίσερ, 
Τ Ε]οττ. 6. 15. οὗ χωταλ. 

πηθίτυπη {αοίατη, τηπήτης εταί πδρθδρατίατη. 
γιοί. 

94]. οὗ καλά.) Μ955. Β. Ὦ. Ε. Ἐ]οτ. 
1485. Ῥ. εἰ Ἐν. 1.459. οὐ καλώ:. ἴπ Ῥτίοτε 
Ρατίε νετδας σα αιάἰεπάαπα νΙἀείαχ καλᾶ, 
ασαρῖ ο55οί καλώς γε χιθωμέναισιν 2αλώ. 

Ῥταηϊε ταν Ἠαῖς νεγςδυ] ναὶ ἵηπ ΜΒ. ΔΑ. 
εί ΕἹοτ. Μις. 

Ε/ δὲ μὴ, οὐ καλά] Τὸ μὴ απαςὶ εἰ ἁμίαατ 
απΠ{θ σὸ οὗ, 5]ευί οί ΤΠΟΣ ν. 905. ααοἆ πο 
1πάγο(ιεπς ο556 {οίοΏοτίς, 5ἱ «οΏδυ]ᾶ5. α1ισβ 
ηος αἆ ΟΥτεςί. ν. 591. Βαγπεδ. 

944. ιά. Αἴπεπ. Ἱ. 4. ΑΛ. Βιγπ. 
945. ἸΜεπαῦτ. τες. εἰς σ΄ ἐπιῤλέπο». 

γιοί. 
946. πατρίδαν Τ.α5ο. 
947. Ἰηπ ο. ρΥῖπια µήσηρ δὲ σή, ἰεσίε 

Ἐτυπεζκ. Ἀεεί. 
948. Ἠεαι]. τπανυ]έ 5ο] πρόσω γε. 

Λεείς. 
955. εἰ δὲ μὴν] Ῥαρρ]εί Βατπεδίας ηοὮ 

τηθ]ο εἶ δὲ μὴ βεβαιώσεις. οδὶ Ίου Ίιοπι Ροὐ{- 

οεδετς. Α]οαιϊ είς Ιηεετρυησί Ροΐρεί : 

εἰ δὲ, μὴ οὗ λείψω ποτέ. 

τή οἳς μὴ οὐ 1άεπα, αιιοᾶ οὐ μή. Μιςς. 
Εἰ μὴ 9ανοῦμαί γ'] Ῥεμο]αςίες Ἠῖς μα]- 

Ἰποϊπαίατ: Βεηδας απῖπα Ἠ]ο εδ: Λείψω 
σόδε σέμενος, εἶ μὴ φανοῦμαι μαὶ τοῦτο σύ 
µοι ἐπὶ ὅρχῳ βεβαιώσεις: εἰ δὲ μὴ βεβαιώσει:, 
οὗ λείψω πσοτὲ, ἔκοῦσα καὶ ζῶσα" «ανοῦσα 
γὼρ εὖ οἵδ ὅτι. «Ἠαγγιέδ. 

Ἐκ Ἐεςσ. ππεπηρτ, Ῥτυπεκ. αχΗρυέ : 

Εἰ μὲν ονοῦμαί γ’' εἰ δὲ μή, σὺ λείψω πγστέ. 

«θησιις οκ ας Ἰεοίοπο οπέατ ορπαας: 
σπραά υἴπεγον Πιο ιοτι εσγεαίαγ : πιε υἴυατι 

όπιο Ίπποι αὐάμοεδ: δἱ ϱγῖιδ πιε ἴπίετ]εοεγίς, 
Ἰήπο πιο οπίταῃμας: ατπι υἶία ππιαπιεδῖέ, οτι 
ἀθβεγαπι ου αδγίιώπ. Ἐκ υι]ραία Ίες- 
Ώοπο πι]]α5 Ῥοηιι5 56η5α5 εχδου]ρῖ Ροίεςί; 
Ώθτω οἱ ἀῑκίςςοί Απάτοπιβεμε: Οὐείτίπρε 
πεἰμὲ [είοπι ἔνατι, ππε ἐαγεδδαπι πλ σιαζὲ 
Φαδδιγαπι, Φαΐυαπι φιλμ υἰίαπι Γωέμγατη : 
τεεροπάετο ἀεριεταί Ρετβάα Ίωαεσπα: αί- 



ΑΝΔΡΟΜΑΣΧΠΗ. Φτ 

ΑΝ. Σὺ δ οὖν κάται»ε' 9εοὶ γὰρ εἴσοντωι τάδε. 
Ἑρ. Καὶ χρωτὶ δεμῶν τραυμάτων ἀλγηδόνας, 
ΑΝ. Σφάζ. αἱμάτου »εᾶς [βωμὸν, Ἡ µέτεισί σε. 960 

960 δρ. Ὁ [βάρξαρον σὺ φρέμμα, καὶ σηληρὸν ράσος» 

Ἐγκαρτερεῖς δὴ εώνατον: ἀλλ ἐγώ σ᾿ έδρας 

ἛἜκ τῆσδ ἐεκοῦσαν ἐξαναστήσω τάγα᾿ 
Τοιόνδ ἔχω σου δέλεαρ' ἀλλὰ γὰρ λόγους 
Κρύψω' τὸ ὃ) ἔργον αὐτὸ σημωνεῖ τάχα. 

/ κ ἡ- / κ λ α, / 2 

Κά»ησ εὁραία᾽ καὶ γὰρ εἰ περιξ σ εχει 205 

205 

πά. Αεεοπᾶε Ἰσῖεαν ία: ἀ επῖπα Ίσο νἱάεραπί. 

εν. Έτ εοτροτὶ στανῖασα νυ]πετγατα ἆο]ογες. 

4πᾶ. {ασα]α, ρο]]αο-εαπσιῖπο Όσα ατατΏ, 4πσε Ρειδοφποίατ {6, 

260 

Ἐχσ ας οἵίο νο]οπίθπῃ οχεῖίαβο: 

Ἠεγ. Ο Ῥατδατα έα Ῥεοις, εὲ ἆπτα ααάαςῖα, 

Ῥετίοτος Ισίτατ τηοτίοπα 2 9εἆ εσο {ο 5εᾷο 4 
Τα]οτα Ἠαῦεο ε5εαπα α ἐο ο]οϊοπάμπα: 5εά οπῖπα γοτὺα 

Οεε]ίαθο;: τες Υετο Ίρσα οἴίο Ίαπο εδοαπι Ιπά]εαὈϊέ. 

965 Ῥεάσεας Ώτιπα: παπα οίδὶ απάῖααε {ς {επετεί 

Β.λείψω σὺ σέµενος ποῦ 9εοῦ, εἰ μὴ ανοῦμαι, εἰ µή ποτε ἀποθάνω, καὶ σὸ λείψανον λειφόῃ 
3 . 3 κ ες / 3 ς - 9 -- 
ἔντευθεν, ἐπεὶ οὐ 3έμις ἓν Ἱερῷ νεκρὸν σώμα. Εἰ δὲ μὴ] ᾽Αποθάώνω, ἀλλ” ἐν ζῶσι τυγχάνω, 
οὖκ ἄν ποτε σοῦσο λείψω. 3565. Πρόσθεν ἐκδώσω] Τιρ,δώσω ἐμαυτὴν τορὶν ἐλθεῖν σὸν 
ΤΤύῤῥον,. ΕΙ. 6. 15. 
προσφέρειν. 

-- -- -- ιο -- 

956. ΤΙῦο σει προσοίσω,] Ἔ λος ἦν τοῖς εἰς βωμὸν καταφεύγουσι πὸρ 
Κο τὸ σὸν] Καὶ οὐ τὸ σὸν συμφέρον ποονοήσω. 959, Μέτεισί] Μετέρχεται» 

μετεξελεύσεσαι. 365. Δέλεαρ"] Ἄγρευμα, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν Ἰχδύων. 365. Ἑδραία,} 

φιὶ Ίου ἐἰδὶ ΔΡοπᾶεο, ϱἳ Ῥετ ἆθος εοπερρᾶ5 
γεγοῖς ωταδδεί. Όθ6ἆ Ἠοτωίοπες Τεδροή- 
5ΙΤΩ, φιιοπίαπε Εἰδί 5ἷο 5εάεί απιἴπιο, ατα Ιί- 
οο ἐε ιιοἴδεαγ, πιο. δπδρεοίαίο πιαγλέζ ππιεὶ τε- 
αἶθι, 55 ἀθο]αταί, Ἔγο]απαπι Ῥο]1ΐσεπα 
ῬτοίεςκαΏω 6556, ἨὨΙ]ΙΟο 5ο Ῥαείο εστεᾶϊ 
νε]ο. Ἀγιπεή:. 

Βοευέις Ἐχον. οί Ἰεοίοποι ΛΠ5Ρ, 
Ἐτυποζ. εί νετ: Τμ ποτέ 5εα]ε Ῥειί 
1η΄Θη ϱἨα556Υ. Ἰοεεί. 

954. Ἠεαίμ. εὐπα Ῥοτίο τοροπῖί μενῶ. 
Ἐτυπε]ζ. ο εοπ]εσίυτα 5ετρςῖί: 

- 5» δα .. 
Ὡς τοῦτ ἄρας οὖν, οὐ μενῶ πόσιν µολέν. 

ΤΠ ΠΙΕΠΩΡΥ. τες. εδ: ὧς σοῦτ᾽ ἄραρ οὐκ οὗ 
υενῶ----ἄραρε οττπα Ὠοτῖσα, Γτασῖϊεϊῖς ποτε 
Σε αςιἰαία. ν. αἆ ΗΠρρ. 1093. ες Ἑν. ἈΒεε.. 

Α]ά. Τ8ςς. ἄρπρε. 
905. μὺν) Ἱια Ῥατῖείεης, ΟΠΠ. δὲ Ἐά. 

1.5. Ὑυ]σο μέν. ἨΜιςς. 
Ἠεῖθ]. επιεπάαι: Αλλ) οὐδ ἔγωγί µε 

πρόσ»εν, ἐχδώσωιμίσοι. Ἠεεί.. 
σ2 

956. Οοπίατ, πιοποπίο Ῥατπορίο, Ἠοτςο. 
Ἐατ. ν. 949. ὮῬιαυίιτα ἵπ Μοςιε]]ατῖα 
Λο, Ύ. Θεεη. 1. Ἠιάεπίο Λο. ΤΙ. Ῥεεῃ. 4. 
Ῥτο σὸ σὸν ΟΠΩΠΙΠΟ Ἰοσεπάιτη, κ᾿ οὐ τόπον 
προσΣέψομαι, πιθο ἰοεί γαίοπεπι ᾖαθεῦο. 

Νοπ αὐειχάρ Ῥοττο ]οσῖ Ρο55οί κ᾿ οὔτις 
ὃν προσκέψοµαι, Υ6ἱ κ᾿ οὐ σίσιν (1. 6. τιµω- 
ρίαν) προσκέψοµαι. «Μις. : 

ΠΠῦρ σοι προσοίσω,] Ἐταίετ Φελο]αςίοη 
νῖά. Τιτηθρί Αάνεις. 1, ΓΣ. ο. 12. Εί 
4ᾳ5 πο αἆ Ἠστςο. Ἐν. ν. 242. ἆᾳ 1ᾳηῖ 
αἀπποϊο 15, ααῖ αἆ οτα5 Εασί5οηΏί είο. Τί 
Ῥ]αιας ἵπ Ἠιάεπα, αὈῖ ραθί]α5, αἆ Ὑε- 
πογῖς αΓαΠΏ 5οἀθηίο», 1,αυτας Ίεπο αὐδίτα- 
Ἠθχα ποηυῖί, αἴί: Ψοἰσαπαπι αἀάασατα 
ς Ὑοπογῖς οσί αἀγειρατῖας. Τάσπα ἵι ΜΤος- 
{ο]]ατία, αὈί ἜΠποιχορεάος αἆ 5ετναπα Ττα- 
πΊτα ατα οσεαραπίσπα: οαπι Ίαδεῦα ἴσ- 
γισπι οἱ φαγπιεπία, οατηϊέοσ. εἴτοπωδατ]. 

βαγπες. 
Ἐτυπεῖς. ες Ἰησεπῖο τεροδυῖί ποὺ τόσον. 

Ρεοξ. 
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Τηκτὸς µόλυξδος, ἐξωναστήσω σ᾿ ἐγὼ, 
Πρὶν, ᾧ πέποιδας, παῖδ ᾽Αχιλλέος μολεῖν. 
ΑΝ, Πέποιδα: δερὸν δ᾽ ἔρπετων μὲν ἀγρίων 
"Άκη βεοτοῖς γεν ἐ ἐγκαταστῆσαί τινων οτ0 

970 Α ὃ' ἐ ἐστ᾽ ἐχόνης καὶ πυρὸς περαιτέρω, 

Οὐδεὶς γυναικὸς φάρμακ ἐξεύρηκέ πω 

1ήᾳιείαείατα ρ]υπρπα, Λύπο εχεϊίαθο «πο 6, ΄ 

Ῥτίαδαιαπα νεπ]αί ΕΠας ΑολΙ]15, οιῖ ἔὰ εοπβαϊς. 

πα. Οοπβάο: πηῖγητα αέθΠΏ εδἰ, αἀνειδι5 ααϊάεπα 5εγρεπίος {εχος, 

Ἠεππεάία πποτίαθις αΠαιαοπα Ώθογιτη οοηςΗ(μ1εδε; 

270 Έια! νετο δυηί γΊρετα, οί ἴσπο ἀοίεγίογα, 

Νι]]α5 τεππεάῖα Ἰπγεπίί αἆΏιιο αάνεσεις τη]1θέοΠ} 

9. Ἰσχυρῶς κα»ιδρυμένη" τοῖς γὰρ. ὤνδριῶσι μόλιβδος παραχέεται πρὸς ἀσφάλειαν. 3968- 
Δεινὸν δ' ἑρατεσῶν] Δεινὸν ἔσσι σῶν Φεῶν σινὰ σῶν μὲν ἀγξίων Φηρίων Ὀεραπείων χαταστγ- 
σαι σοῖς ἃ ἀνδρώποις, σῆς δὲ γυναικὸς σῆς δεινῆς μὴ εὑρεῖν Φεραπείαν. καὶ ἄλλως" δυ- 

α Θενωπείων Ἠεαί]. ΡΓΟ «εραπείας. Ῥτο τῆς γυν. τῆς δεινῆς ΕΊΟΓ. θ. τῆς γυν. τῆς οαλῆς Ἱ. 6. 

1.66, κοῦ» ὅσον, εί πιο ἑαχι]ζιιπι φιιῖάθπυ 
ομγαδο. ἸΙοῖδ. 

257. ἘΤΟ σάλε ΠΊΘΠΙΡΥ. χΕ6. σόδε. απάτη 
Ῥτεείετεπάιπα 5ἳε, ἀοζσί Ψοἱε]. αἆ Ῥμαη. 
450. ἍΒεε] 

259. αἱμάτον] Τί Ῥατῖδίοῃς. ΟΠΗ. 
Ἐ]οτ. οί Ἐν. Τ.α5ο, πέ Ίσπι Ῥατηρρίις εᾱ]- 
ἁῑι. Ἐά. ΑΙά. αἵμωτο. «ήιαο. 

Σφάζ, αἱμάτου φεῶς βωμὸν] 1, εσοραίιιχ 
οΙἵπι σφάζ᾽ αἵματος, θαοά αροτία ο. 
εταί: Οαπίετας Ἀονατ. Τιοοῖοη. Τ, 1. 
18. ]εσῖίι σφάζ αἷμα σσζόει Ώΐ ααῖς ο 
ἀῑχις σφάξ: ἓν αἷμα πρὸς βωμόν: Ῥαρογαις 
Ἱερ]ι αἱμάτου, {. ε. εταεπία, ναὶ «απσαῖηθ 
Ρο]]ας, ({ππρεναί. τα. Λο νετρῖ αἱμά- 
σόω) ορΏππεφιε βοηςαἱ εοΏςυ]θῃ», οὲ νοοτῖ 
εοτῖρΏοπί «παπα ρχοχῖππς αοοσἆσης: Ἰάσπα 
Ἱερῖι Ηεἰηρῖις εί ᾖσα]ϊσος, 44ατθ 6έ τιος 1π 
ἰοσέωτα 18η τεεθρίπηως. αγιος. 

265. 5. Αἆά Ἠωο νεγνα Ῥτεν. οὐδογναί : 
“ ἘλΙο «οπιρᾶτθ Άπάτοιπαφιε ἃ πο ςίβ- 
ας, ἆοπί Ἰα νῶα5ο φετοῖί αβογπια αχ τ1Ώ 
εἴπιοπί ἆο Ῥ]οπα» {οπάα: οἱ Ρευί-θίτε 
{α]-ο]]ε αἰ]αδίοη ἃ Ίµδασα ἆς ἔογπιετ Ίος 
Ῥοχίος ϱη εοιίαπῖτ ἆα Ῥ]οπηῦ ἆθης Ίε5 
ποπ». Βου. 

1Π πΙΕΙΩΌΥ. τος. ππα]θ οπηΙΗά αχ σ’. 
ΑΒγΙΙΙΕΣ. 

366. Αιάϊοπάις αἆ Ἠσπο νογςυπα ΤΗΓ- 
περις Αάνεις ΤΗ). ΙΧ. ο. 14. «« Τίσπι- 
γίας: απεὶς ]εγγεῖν εἰ ῃ]ιηιδο 7γοπιίοδ υἶπο- 
ἴ σι: Ὠβπι αἆ ηεχις Βγπηϊίαίεπα 58 ρο- 

ΏΙΠΠΘΤΟ θγτεος πποσος Ῥ]άτωνο Πααοίασίο 
αἆ Ῥοτρείιαίοπα Ἠα5υτος {επαςϊίογ ορετ]- 
Ρις εί Γαρτῖεῖς αἀλεῖαπί. Ώε ἴ]ο Ρἱαπηυο 
φο]ροί Ειυπρίάες, απ ἵπ οοπίοχέυ 
Ἠαρος. Ί{μδα. 

Τηκσὸς μµόλιβδος] Ὃο ᾖῬ]ιπιοο Μαυϊῖάο 
Γογτεῖς αιηεῖς αἀάτίο αά{Ποίογυπα «ΟΚΡΤΩΘΕΙ- 
(αὔοπῖρας αἆ πηθχις τπημαίοπι, γάρ ΄Γιι- 
πεὺ. Δάνεγκατ. 1.. ΤΧ. ο. 14. τῇ Ἠος νεγ- 
5α5 ΙΤ Ῥ]αΐοπο οε Ὑπιγανίο «ο]]αίος Ρτο- 
{ρτι. Ἰαγπεν. 

Ιάεπα 1 υτηεδιι ΟΡρ. ἘἨ. ΤΙ. Ρ. 95,1. 
Ἐνμρίάθιπα Ἰοσαπ Π]αδίταί οχ Ῥ]αῖ. ἄε 
Οτας. εί. Τ. ΙΙ. ρ. 436. Β. δί ἀγάλ- 
µαπα ἀῑευΏ{ΙΣ σσροσηλεῦσθαι καὶ συνσήκεσ-- 
-αι ταῖς βάσεσιν. 

Ῥτιποξ. μόλυβδος, (1αΠ1 θοπΙρέιΓάΠΙ 4Ἡ- 
αφ υΙΟχοπα 6556 π]οηεί. Λες. 

ΔΙά. εί Ί.5ο, μόλιέδος. 

207. ᾧ πέποιλας"] Πία Μ95. Α. Β. 

Εϊος. ΤΑ. Ῥ. ο Ἐά. Τ 19ο. γυ]σο ὃν σέ- 
σοιθας. 

μολεῖν.] ΜΑ. ΕἸογ. μαβθεῖν Μικο. 
1,ερο, ᾧ πέποιθας. οί. 

ο68---οτο. Νἱᾷ. δίου. τοι. Τ,ΧΧΙΤΙ. 
Ρ. 508. ΡΙ ἐρ. καὶ ὠγρίων. Ἀιγη. 

269. βροσοῖσι «εῶν καταστῆσαί. ΜίΟὺ. 
6τοι. 1,. Ἡ]. ΆῬωνη. 

βροσοῖςε] Μ55. Α. Β. Ὁ. Ε βροτοῖσι». 
πες αλίογ Ἐν. Τμαδς. ας οί 9εῶν οπηϊῑε, 
Μ5, Ἐ]οχ. βροτάσι. 1εσεπάιπι ρυίο: 

”, . ρα -- , 
οπή ββοτοισι )εῶν κπωταστήσοί της. 

μμ 

μ.ο. ν”- 

ο η -- 
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” ο” 2 λ 5 / ο. 

Κακῆς' τοσοῦτον ἐσμεν ἀνθρωποις κακὸν. 

ΧΟ. ᾿Ἡ μεγάλων ἀχέων 
” ’ 3 ΄ 6 

Ιδαίαν εἰς νάταν οτ 
Ν / 

Μαΐας τε καὶ Διος τὀκος, 275 

ἄρ ὑπή ἔενν στροφὴ α. 

ἠλ. ο 075 

Τρίπωλον ἅρμα δαιμόνων 

"Αγων σὸ καλλιζυγὲς, 

ἸΜα]απα: {αἱε «αππιας Ἠοπηϊηῖριας τΠαΙΙΗΙΤΗ, 

ο, Όετίε πιᾶΡποχπα ἀοοταπα αιίου εκαΗέ, 

Οιαπάο νοηῖέ 1η πηεπηιις Γάτα 

275 ἹΜαἴα, εί «ονῖς Εῑῖις, 

Τηή]ασπα ουττάπὰ Ὀθαγπα 

ΏΌμιορθης, 1]απα ρυεμτήασαπ, 

- ”- .- ΄ ” ” Ν 

Β, νασὸν ἐσσὶ σῶν Φεῶν τινα πῶν μὲν ἀγρίων Αηρίων Φεραπείαν καταστῆσαι, τῆς δὲ δεινο- 
ῃ Ν 2ς . ’ 

σερας γνναιχος οὐδεὶς ευρησει 9ερατγεία». 

πῆς πας. Μος ΡΓΟ δυνωτόν ἔστι 5οΓΙΏ. δεινόν ἔστι. 

ο]. Τνναικὸε] ᾿Ανσὶ σοῦ γυναικών, σσλη- 

Ίπ Ππο Βας]]. εὑρίσειν ΈΒατῃη, εὑρήσει. 

αποά {ρδαπι παβεί «απέ. ἘΊογ, 6. εὖρέ σκι. 

Τη πποπιῦτ. τς. ἄκη βροτοῖσι εν ἔγκα- 
φαστῆσαί σα. Ἐππεπάφίίο ΝΤιδσγ. εοΏΠΙ- 
χηαίυχ οκ Βίου. Γή. φόγος γυναικών, 68ΠΙ- 
ας τεεθρῖς Ἐτιπεκ. Βεο. 

2Τ0. "Α Σ ἔστ᾽ ἐχίδνης] Ό τα πηοπεί 4- 
τω]. Ῥοτε. ἆο τατῖα(ῖς 51ης οα1δα ἀῑα]οεςίῖς, 
ΡατΏπα ααϊάεπα Ῥτοραπάα, Ῥαγίίπη νετο Π]- 
ΡΙ] Παροπάα; ΠΘΙΠΠΟ θΠΊπῃ οί ίαπα ὨὈοτίοις, 
γε] Τηροσγίέα5, ναι Ῥιπάατας, ὲξ 5ΕΠΙΡΟΥ 

ο. ἀῑα]οσίο σαιἀθαῖ: Ππϊπαϊς οπῖπα ταςίς εί 
Ἠϊυ]οα εδςεί, ηϊςί νο] Τοπῖσα οορῖα, νεἰ Αί- 
σα αἰϊιαπάο 5ιανί(ατο ἀε]πϊγείιτ, ὨἨος 
γετο οοπίτα ᾖΑὐπαϊαπα Ῥογίαπα αιἀασίετ 
ἀα[οεπάσπάωπη, Ῥ]ατῖπαϊς ἵπ Ἰουῖς Ῥοδίαπα 
Ἠάπς, (Πο α]ῖος ΟΟΠΩΠΙΘΠΙΟΤΕΙΙ) οίῖαπι ἵπ 
Ὀσοπῖς οί οχίτα ΟΠοτΙΠΙ, ΤΏοτΐσαπι ἀῑα]ος- 
έαπα ϱὲ αἰίος ογπαίας «8]5α οἱ Ιπσεηῖϊ Ἱαχ- 
υτία Ἠδυχρατο υεῖ {ασια ἀΠίσοπς Τ,οοίος 
ἀερτε]επάεί, ῥΒδὶο 1ρᾳῖσ. Αι]. ν. 567. 
Ὥστε μὴ στε(ένσα σ᾿ ἀρχᾶς ἀπολέσαι καλὸν 
αλέον. Εί ν. 1591. Μηκε9 ἁρπάζειν ἐῶν 
σᾶς ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδος ο ΌΟτερίες Υ. 
659. εἰ 650. υπορίᾳὰθ µατέρα Ἱερίέιχ ρτο 
οοπηπαιΏῖ μητέρα: ηιαοά {ΠΕΠ Ρροδίεγίιι5 
5. τοίῖηπει. ο Οτοςί, ν. 649, Μίαν σπο- 
νήσας ἁμέραν ἡμῶν ὕπερ. Νίο Τρηϊσ. Ταχ. 
ν. 1487. "Ανασσ ᾿Αθάνα, τοῖσι σῶν «}εῶν λό- 
γου. Βὶο ΊοἨ. ν. 1009. σαύτης ᾿Α9άναν δί- 
ϱος ἐπὶ στέρνοις ἔχειν. «Ἠαγπον. 

273. σοσοῦτον ἐσμὶν Φιου. (ατοί. Ι. ο. 
Βιωπ. 

ποσοῦτον ἐσμὶν ϱ οοά. ἘΙοτ, τεςιῖς 
γα]οκεα. αἆ Ῥ]ιοῃ, 1591. 

1άοπη Ἱαρῖέιχ 1Π ΠΠΘΙΩΡΣ, χος. ο. Γ]ου. 
οἱ ΡίοΡ. πάς εἷςο οἀ]άϊέ Ἐτιποκ. Βεεῖ. 

ποιοῦτον Λ]ά. 
975. ΑπάτοπιαςΠεπ Ῥχαδοηίθηα 556, 

τδῖ ο«Ἠογιι5 Ίο οαπῖί, οοηδοί Εντ. ᾖοσῇ. 
974. ᾖλ9 ὁ] Μ5. Α. ᾖλδε. Μ55. Β. 

εί Ἐ]οιτ. ἦλθεν ὁ. Περεπάυτη : 

]δαίαν ἐς νάπαν οτ᾽ ζλα ὁ 
/ 

Μαίως τε μα) Διὸς γόνος. 

Οιοις ἵπ απεϊίσορμα τεροπάεραΠΗ : 

ὀρείαν πιδάλων ἔνιψών τ' 

αἰγλῶντα σώμωτ' ἓν ῥοαΐς. 
λ{ιςς. 

974.5. Ἑτυπε]κ. οἀ]άΙέ Ἱία : 

Ἰδαίαν ἐς νώσων οτ' Έλ. ὁ 

Μαίας τε καὶ Διὸς τόλος. 

οἱ ἵπ απ!ϊςίτορ]α (984. 5.) 

οὐρείαν πιλάκων ἔν/ψαντ᾽ 

α)γλᾶνταω σώμωτ᾽ ἐν ῥοαῖς 
Λεο]. 

ϱ75. Ὑα]άο Ἱποοπππιοάσπα εδ σῆς απίθ 

Μαίας, (αοά Ἠαῦεί Ρά, Α]ά. Οπιῖςί Ισῖέατ, 

αυσίοτῖδις Μ55. Ἑ. Ε. 140. Ῥ. εἰ Ἐν. 

Ίμασς. Νου πηθίταπα τεποτί αεί. Ὑἱάα 

ποίαπα Ῥηεεοθάρηίεπι, οί απ ἀῑεσπιις αἆ 

ν. 985. 
γόνου] Μ55. Α. Β. Ἑ. Ἐ]οι. 1195. Ε. 

οἱ Εά. 1,459. σύκο. «Μιως. 

σς4 



ΕΡΥΡΙΠΙΙΔΟΥΤ 

Ἔριδι στυγερᾷ 
Κεχορυθμένον εὐμορφίας, 980 

ΔΝ / 

550 Στα» μοὺς ἐπὶ [βούτα, 
ος αν ὁ ᾿ / / 

Ῥοτῆρά τ ἀμφὶ µονότροσον νεανίαν» 
/ / Εξ ο 2 7 

Ῥρημον 3 εστιουχον αὐλᾶν, 
ιν αν, « να ιωά 

Τα) δ' ἐπεὶ ὑλοχόμον νώσος Πλβον  ἀντιστρα. 

Οάϊοςο οογίαπαῖπο 

Έοτπια αγπηαίαπη, 

980 Αά 5ίαριαπα Ῥαρι]αί, 

Έ{ αἆ εοµίατίαπω ραδίοτοτα αἀο]εσεθηίαπῃ, 

Ε αἆ οίαρα ἀεδοτίος Ίατες. 

Τ]ας νοτο, απαπᾶο γεπεγαπέ αἆ ατΏοσευπη 5α]έαπα 

.. ε απ -- - ) ” 
5, Ονντικῶς. ὁ δὲ νοῦς. σῶν δὲ γυναικῶν οὐδεὶς φάρμακον ἐξεύρηκὲ Ἐ πω. Ἄταθμοὺς ἐπὶ 

΄ ᾽ ν ιν πα / - /. / ΔΝ κ. νο Δ , . 
βούσα, ] Ἐπὶ σὰς ἐπαύλεις σοῦ βουκῦλου ΤΙάριδος, καΐ προς αυτον πον μονῦτροπον 

/ . 

νεωνίαν βουκόλον, καὶ πρὸς σὴν αὐλὴν τὴν οἰκουμένην μὲν, ἔρημον δὲ γυναικὸς καὶ 

κ Ἐ]οτ. 6. αἀάϊε: ὅπερ γύναι ἐστὶν ἐχίδνης καὶ πυρδε περαιτέρω. Ἐοτί. ἅ. πρὸς τὸ γυναικὸς, 
ῶν ὤν 

ἔστω. Τη Ξ]οΥ. 15. αἆ γυνωιρδε---κωμῆς Ἀαβοτῖρίαπι εδί γυναιρὸς---μαμής.  Αά ν. 215. 

4πο 5ο]ιο]ία ἆθ 5ο Ιπίογδέ Βατη. αποταπα ργῖα5 οπη]ς]έ, αἰίοταπη τερε(Ώῖ Ἠζαςστ. Ίπ 
Τατ. Ίι5 απποίαέῖοπες πποίτίεα) ςαπί αά βἹπρι]ος νείθυς Ἰπ{ργΙπεατος: Υ. 216. δαἈτυ- 
λιμὸν τὸ πρῶτον μὠλον. Ὑ. 214. Ἰαμβικὸν τὸ β΄. ν. 915. Ἰαμβιμὰ τὰ γ κῶλα (ΟΠη. ὁ.) Υ. 218. 

ὠναπαιστιχὰ τὼ Υ ᾳὤλα. ν. 981. ἰωμβιλὰ τὰ β΄ κῶλα. Υ. 289. ἓν τοῖς τοιούτοις µέτεοις οὐ δὲ 

η αν 
σὴν β (1. 6. δευτέρων) χώραν ἰαμβιὴν ἔχειν, εἰ μὴ] µόνον πλεονάζειν τοὺς Ιάμβους τῶν σπονδείων. Ὑ. 

Φ85. δωμτυλικὸ πώλω β. ν. 98δ. Ἰωμβικὸν δαἈτυλικόν. Υ. 250. Ἰαμβιμὸ πλω β’.. Υ. 2558. 

ἄναπαιστιμά κῶλα β’. ν. 900. Ἰωμβιμὰ κῶλω β’. Υ. 201. (βίω Φρ. π. ---- Τροίας. ἰαμβιεὸν 
Σωτοαλημτικὸν εἰς µονοσυλλωβείων Υ. 205. (ἀλλ' εἴφ᾽ ὑπὲς κεφ. "Έβαλεν καμὸν » ἀνοπαιστιμὰὸ 
Φὤλωβ'. Ὑ. 904. (τεκοῦσά νιν Ἡ. πρ. Ἰ. Κστοι». λ.) αμβιμὰ μῶώλα β΄. Υ. 296. ἀνασαιστι- 

979. Μείτήπα οοηδίαέ ΡᾶοΟΠ6 ἐογίῖο, 8Ἡ- 
Ππρα»ίο, οί 5γ]]αῦα: {α]ε παῖπιας {ΓεαιθηίοΥ 
αρυά Τχασῖοος ορνῖυπα; Ἰπίεγ απΏεραςάςα 
{ΑΠΙΘΏ πολυσχηµάτιστα ἨΟἨ Ώ]α]ο τεςεΠ- 
ευ Ῥοΐεςί. (Οεγίο ἵῃ Ἠε]. 1574. ο]γεοπ]- 
υπ Ἠαβεπημς σοολυσχημάτιστον, εΧ κἰτῖϊ]] 
Ῥαοπς, ου] 1Π απ{λείίοο ορροπῖίατ ἀπατι - 
Ρις, αί οἩογίαπΏο οοηδίαπίοτη. Ἠεαίῃ. 

981. Ἠιπο νατδυπη, «οί αυῖ 11 ἵπ απ- 
ρα. ορροβῖέας ο5ί, Ἐτιαπε]ς. «ρηδεί ΙΠίαΙ- 
Ῥο]αίος 6556, τί ουαάστοηί 5οπασῖϊ Ἰαπιβίςί, 
αποτατα αἶθεν αὐ]άσπα ρτανα οίτισίμτες εί 
Ἱησται 5οπῖ. Ἠίης ϱο5 αιείοτῖέαίε πἹεπΩῦὈΓ. 
χε. ία οχΏ]ριέ : 

Ῥοτης ἁμφὶ µονότροπον νεωνίω». 

ε{ αηΠείτορμίουτη (9919) 

Ν ντ ΄ ΄ .. / 
πι2εῶν ὲ βίου σύγχυσιν Φευγῶν πόλει. 

1η βίΟΡΗΙςο Ῥες 5οευπᾶ 5 εδέ ἀαείγ]ας, 1η 
ΑΠΙΡίτ, ἰσόχρυνος απαρασίας. Βγώιοῖς 

985, Ταίδ.] Ίμεσο σάσὃ, υ τεραίαχ αῦ 
εἷλε ν. 289. 

ᾖλθον] Ἐαπϊςίεῃς. οπΏΠ. Ἐ]οχ. σὲ Ἐν, 
Τμα5ς, ἤλνβον. «Μις. 
: ἄλυθον Ὦχ. τεεορῖέ ο πιοπηῦ. τες. εί νά. 
Ἐ]ογ. Ὑογςις, 1ρ59 αιείοτε, οαδί {εἰταππείος 
ἀαείψασας. 

Ὄχο σαίδ Ἠεαίμ. θο]βίέ σαί δ. ἈΒεοῖ. 
994. Ὀρείαν] Μ95. Α. Ἑ. Έ]ογ. οὐρείων. 

Μ8. Τ). εὐρεων. Μος Μ».. Β. Ῥ. ΕἸογ. 
ἔνψαν, 8. Α. ἔνιψάν σ’. Οποπιοᾶο 
οπιρπάαπάι!ς αἷί Υ6ίςυ5, ἀοοιῖ 5µρτα αά ν. 
274. 

Ὀρειᾶν σιδάκων] Τία Ίατα Ίερο, 5αβ]αίο 
οοπηππαίο Ἱπέθιτηθάϊο, εἳ πηι{αίο αοεσεπία 
σοῦ ὀρείαν, ἀοᾶ 14 γαιδαπα πα ]]απα Ἠ]ο 1ο-- 
ουπι Ἠαροτο Ῥοΐεταί, Όὀρειῶν αιίεπα Ῥτο 
ὄρειῶν 655 ορῶπααπα εριρείαπα σιδώκων, 
ἓ, 6. οοαεατ]σίπατη, 41 Ἱπ [άα πηοπίθ 
αὐυπάσῦαπέ: Ὅπάε Ἠοπθγ. πολυπίδακος 
"Ίδης. Ίπ Ίος αιίοπα πιοπίο (ᾳπαπίαπονΙ5 
Φιαῦο ἀῑσαι Απίαπάτιτα πιοπίεπαι: εἰ 15 

ο υπ ο ο ον 



ΑΝΔΡΟΜ ΑΧ ΠἨ. 

Οὐρείαν πιδώκων ἐνίψαντ' 995 
Αιγλᾶντα σώμωτ ἐν ῥοαῖς' 
2/ Ν / « 

Έδωαν δὲ Πριαμέδαν. υπερ- 

ξολαῖς λόγων δυσφρόνων 
Παραξαλλόμενα:. 

Κῦπρις εἷλε λόγοισι δολίοις, 990 

2505 

ΜΠοπίαποσπα {οπαπα αὈ]αοταη{ 

Νιοπα «οχροτα ἵπ αηαῖς: 

γοπεταπί οἳ αἆ Ῥτιαπαϊάσπι, οχοθρδῖθς 

ΙΦΘΥΠΠΟΠΤΩ ΙΠΙΠΩΙΟΟΓΙΠΙ 

5ο Ιηπν]ορια οσεπίος: 

γεπις νὶεῖί γετρῖς εοπιρΏῖ5 

2855 

Ὁ. παίδων, σοι ἓν ἐρημίᾳ Ἀ οὗσαν. 398. Βοσπρά] Βουκόλοι κοινῶς οἱ νοµεῖς, ἆπὸ 
να 4 / [ο 1919] ε νὰ ς ΄ . 3 4 Σ / 

σου ἔπιφανεστέρου ζώου. 32859. Ἑσπιοῦχον] Ἑστίων ἔχουσαν, ἐνοικουμένην. διαφέρει 
δὲ στα» μὸς καὶ αὐλή" ὃ μὶν γὰρ σταθμὸς Ἀρεμμάτων, ἡ Σὲ αὐλὴ ἀνδρῶν οἰπησήριον. 
9686. "Ἔθαν δὲ] Λείσει ἡ τσρύς. Ίλθον δὲ πρὸς σὸν υἱὸν σοῦ Πριάμου ᾽Αλέζωνδρον, ἐπαγγελίαις 

Φ ο » ΔΝ ΄ ΔΝ δν ΄ 3 Δ 3 .. ΝΑ ΄ 

Τ λόγων αὐτὸν βλαστόντων καὶ τὴν πόλιν αὐτα) ἁπατώσαι καὶ ἐφελκόμεναι. 987. Δυσ- 
φόρων] ἨΒλαπτικῶν. Τατ. ᾖ3258. Ταραβαλλόμεναι.] Περιβώλλουσαι τὸ κάλλη ἀλλή- 

Ν / 3 ΄ 2] 3 7 α. ς Ν ές οι δ 3 

λων, καὶ συγκρίουσαι ἐμφιλονείκώς. Αλλώς. Ερε ἴζουσαι, ὧς ο ποιησπης παραβλή Αν 1 ᾱ- 

γορεύων.᾿΄ σωὲς δὲ παραλογιζόµεναι ταῖς ἐπσαγγελίαις, καὶ ἀφαιρούμεναι αὐτὸν σοῦ φρονεῖ. 

Αόύνν Υ. 201. Ἰαμβιμόν. Υ. 208. ἀναπαιστιμόν. Υ. 900. Ίαμβος. Υ. 500. ἰαμβικόν Υ. 
50]. δαλτυλιόν. Υ. 5035. ἰαμβικὰ πῶλα β’.Υ. 504. ἀναπαιστικόν ν. 506. αμβικόν Υ. 
506. ἀναπαιστιχόν. Υ. 50Π. Ἰαμβος. Υ. 508. ἰωμβιμόν. 

κ Ἐν ἐρημία ἘΊΟΓ. 6. ϱτο ἐρημίω  ιπῖ. Ῥα5]]. εκ 4πο Βαγπ. Γεοῖέ ἐρημίων. σαν Βατη. Ρτο 
οὖσα. Ἐ]οτ. ργα»βρ]ί εἴαπι σρίπωλον ὄγων ἅρμα. 

} Ρίο ΏαΓΠ. ΡΓΟ ἐπαγγελίας λόγω (Βα5]]. λόγω). 
1 Ὡς ὁ ποτ. Ἐ]ογ. θ. Ὑπἱρο ἀεεδί ὧε. απα διπί. Ῥαθῖ]. περιβλήδη», αποὰ οοττεχῖέ 

ἨῬατῃ. Εαπι δργὰ παραβάλλωσαι τὰ κ. ἀλλ. Ἱεροπάτπα ραΐο. 

Ἔθαν σε Α]ά. 
98". δυσφρόνων] ΙΡ. Ἑ. σώφρόνων πηφ]ο, 

λόγοι δύσφρονες παπί οοπιυϊοία, φιῖδι» δε ἵπ- 
υἴοεπι ἰαοεβδεδανά. (οπηίαχ ν. 490. ΠΜιςσ. 

25868. Ἐά. Α]ά. σπερβαλλόμενα. Μ595. 

Ῥ. Ὦ. παραβαλλόμεναι δὲ, 5αροιςὐτιρίο ων. 
1146πῃ 1η τηατσίηο ᾽Ασσικῶς. ΕαξὶδίΘῃς. 16- 
Πα υῖ οσπι Ἐν. Έαδο, οί Βολο]. παραβαλ- 
λόμεναι, θαθά γοταπα γ]άσίατ. Τπιετρτείος 
γἰπαπίοδ εκ ΑΡροϊϊοπ. Ἐλοά. ΤΡ. 5. 

{απηοπ Τάα οοπίοιπηῖπιις) Ῥατίς ἆθας ιάῖ- 
εαῦαί. Ώο αωα το ραδοῖτα Ῥοδία, εί ρτα- 
εογήπω Οοἰαίμας 1π Ἡρτο ἆε Παρία Ἠε]ο- 
ηςε α ν. 100. αἆ ν. 189. «ομαηππες ΙΠΙ- 
ἴοηιι5 ὄρειον Ιεσοῦαί, ἴωτω, οοπηπηαίο πιᾶ- 
πεηπίθ, αἆ νώάπος τείοτίιτν. ἸἈαγπεδ. 

ἐνίψαντ᾽ Ἐτιπεκ. ϱ ΤΙΕΙΩΡΥ. τες. θἵαπη 
3 ΄ 
ἀρείαν Ἱιάς σέ, 

Ἠπσαίῃ. απάτη (αΠδροφῖεῖς νοεῖρις -α- 
πηατῖ πηθαπα ρυίαί, οἵο: νίψωντο πιδά- 
ων. ἸἨεεῖ:, 

νίψαντο Α]ά. Τιαςο. 
2865. Αἰγλάεντα] Τιεσεπάιιπα πηθίτῖ ρτα- 

ὣς ἔφωτ᾽' αὐτὰρ ὃ γ) οὔτι παραβλάδην ἐρίΣδηνεν. 

(οπίοχ εί ἨΠοτη. Παά. ΤΝ. ν. 6. Μιςς. 
α αἰγλάνσα, Ῥιπά. Ἐγίι. ΤΙ. ν. 19. αἷ- 
γλᾶντα σίφησι κόσμον. νά. εί Ἐφιπο]ος. 
Μ. ἵη αἰγλῆνσα. Μια. 

σώματω ῥραῖς 1..5ο. 
386. Ἔβαν σε] Ῥατίθῖοης. ΟΠΠ. 

Ίμα5ς. οἱ Βε]ο]. ἔβαν δὲ. Μια. 
Ώτο τε Ἐτυποκ. ϱ πΙΘΙΠΡΥ. οί οᾱ. Ἰ,α5ο. 

ἀεάϊε δὲ, απα Ἰσοίῖοπο ἴρ5ς Ίοσιι5 ραι]]ο {ὰ- 
οἴ]οτ τοδάϊίατ. Ὀεεί.. 

Εά. 

980. εἷλε] Ιπίοτρτείοι: υἱεῖέ; 5ο. Ὠεας. 
Φἱο Ατὶςι]άθς οχ Ειρο]άα ἥρει σὲς ῥήτορας 
ἓν σοῖς λόγος. Τοτα. 1]. Ῥ. 199. Ἐτο λό- 

γοισι δολίοις ΙηΘίΤΗΤΩ Ῥοδέα]ατε νἱάθίυχ λό- 
γοις αἱμύλος. Ὁμαπα ατα Ῥτορῖας αιΙάεπα 
αἆ ἁἀποίας Πίεταγαπα αοζθςσοτῖς Ἰεσεπάο 
λόγοις αἰόλοις. Εί δῖο ΒΟΙΟΙ Ἐ]ες. τες 

χαὶ εἰς ἔπος αἴδλον ὠνδρός. Ῥιπὰ. Νεπι, ἡΤΙ1. 

ΑπΡίτ, 9. αἰόλω ψείδει γέρας ὠνσέσασαι. 



42 ΕΥΡΙΠΙΔΟΤ{Γ 

990 ΤΓερπνοῖς μὲν ἀκοῦσαιν 
- / 

:Πιαρὰν δὲ σύγγυσω βίου Φρυγῶν πόλει 
Ταλαία, περγάµιοις τε Τροίας. 

/ Ν 

Εθε ὃ ὑπερ χεφαλὼν ἔδαλεν χακον, 
ο/ / ΧΝ Ζ 

ο. Ατις τεχεν ποτε Πάρι 

στροφὴ β’. 

205 

295 Πρὶν Ἴδατον κατοιίσαι λέπας» 

Ὅτε νε παρὰ »εσπεσίῳ δώάφναῳ 

290 γο]αρίαίεπι αυϊάεπα αΏθγεης, 

Φεᾷ αππαγαπα νε οοπΓιβίοΏθπα ῬΗγγσιτη τισ] 

Μ[εργεο οί ροτραπηῖς Ττο]ς». 

Ὀζάπαπα νετο αβ]εεῖσδει Ῥεγπ]εῖοτη 5αρτα οαραΐ, 

Ωιια: ᾳποπάαπα Ῥερετῖί Ῥατίη, 

Ῥτίαδαυαπα Παβϊίατο Ιάαυπα πποηίθπα {αερτεί; 

Ωιαπάο επι αριἆ ]ΙΤΙΠΗ 58ΟΓΑΠΙ 

Θ. Παραβαλλόμεναι.] Ἐριστικοῖς λόγοις διαµαχόµεναι πρὸς ἀλλήλας. ΤΕΙ. 99]. Τικρὰν δὲ} 
Βίου σύγχυσιν τῇ Τροίᾳ κατασκευώζουσων. 3995. ᾽Αλλ᾽ εἴθ' ὑτοὶρ κεφαλᾶε] Εἴδε ὑπὲρ κε- 
Φαλής τοῦ Πάριδος ἔβαλε «άνατον ἡ τεκοῦσα σὸν Πάρι. ”Αλλως. ᾿Ανσὶ ποὺ ἀνεῖλεν. κατ 
ὄναρ γὰρ Αεασαμένη ἡ Εκάβη, ὅτι λαµπάδα ἐγέννησεν ἅμα τῷ σεχ» Ίναι σὸν ᾽Αλέξανδρον, 
ἐδυσφόρει καὶ εἴρετο τοὺς μάντεις. οἱ δὲ ἔφασκον χρλναι τὸ τεχὲ» Φονεῦσαι. ἡ δὲ ἐξέφηκεν 
αὐτὸ μὴ τολμῶσα φονεῦσαι. καὶ πεῦτον λαβὼν ποιμὴν ἐν σῃ πήρᾳ Ἔ σἔθεικεν, ὅπως διωτρέφοι. 
διὸ καὶ Πάρις ὠνομάσθη ὁ ἓν σῇ πήρο σραφεί». 996. Ὅτε νυν παρὰ Φεσπεσίῳ] ᾿Ανσὶ σοῦ 

κωσέχουσα δώφνην. σοῦ γὰρ «εοῦ αὐτζ βουλη»έντος συγκοιµη»Ίναι, ἔφη μὴ πρότερον ἑαυτὴν 

κ Τέβεικεν ΒαΓη. ΡΓΟ τέβηπεν «απί. Βας. εί οἷο Ἐ]ογ. 6. απ οίῖαπη σπείρα Ἠ]ς εἰ Ἱπίτα. 

εἷλε, υἱοά. Ἐιροῖς αραἀ βελο]. 1π Α- πιγρὼν δὲ σύγχυσιν βίου φρυγῶν πύόλει 
τα, Αεβματη. 699. ἥρει λέγων τὰς Ῥήτορας. 

24μςρ. 
Ἐχυπεξ. ρατᾶπι ἨΤωςσχ. 5οουέυς, ΡαΓ- 

μπα εκ Ἰπσοπίο 5οτἱρεῖ{: 

Κύπεις εἷλε, λόγοις αἶόλοις 

Ῥεο]ς.. 

ΟΠοσας Ώ6λγήπη ἆε Ῥι]ομγϊαιάϊτιε «6ἵ- 
ΓΒΠΠΕΏ ΕΠΑΙΓΛΗ5 : 

Τέρψιν μὲν ἄγεσα, εἴο, 

Κόαις, Ἱππῖέ, εἷλελόγοισι δολίοις 

τέρανοις μὲν ἀκοῦσαι 
σιλρὼν δὲ σύγχυσιν βίου φρυγῶν πόλει 

ταλαωίνο ΠΕΡΓΑΜΟΙΣ τετροίας. 

γειρωπα ἀεειάετατί 4ο τορα{ιιχ πικρὰν σύγ- 
Άέυσιν απππαάνεται Μιδστανίας, αυ Ἱερῖε 
σέρψεις μὲν ὤγουσα. ὉΟιοςά ηϊπαῖ α νυ]σα- 
{60 φοτ]ρίΙτα Ἰτετῖς χοσθᾶ]έ, παπι υέ Ῥτο 
γετα Ευτῖρϊά(5 ππαπα Ἠαρετί ροςς. Ίρσδα 
8Ι1{ΕΠ1 νεχρα σέρπνοις μὲν ἀκοῦσαι 68 5υΠΐ, 
αυ νΙχ Ιω κιβρἰοίοΏθΏι νοςαχθ αβίτη. 
ἸΜεάεα. 517. λέγει ἀκοῦσαι µάλθακα. 
Μ4ΠΗϊ φοπρεπάιπα ν]άρία : 

καλαίν ΠΟΡΣΥΝΟΥΣΙ Τεοία. 

Φε]ο]αςίθς. σπικρὰν δὲ βίου σύγχυσιν τῇ 
σρεέία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΣΑ. (Τμεσε, κατα- 
σνευώζουσι.) Ἡ. Θ. πορσύνουσι. Υ. Τ9δ. πσορσί- 
νεται. χατασκευάζεται. ν. 552. 

οὐ χρή πι μιἍροῦ μεγάλα πορσίνειν κακά. 

25οηγ]ας ἵπ Ῥετεῖς 965. 

---φεώσαιω᾽ ἂν ὃι’ ἐπορσύνθη πακά. 

χατασκευώάσὃη καὶ ἐγένετο. Ῥελο]ῖθεί, ---- 
αλάῑρας Ο. 940. αἱ δὲ σύννομοι σάξω βίον 
σροφεῖα πορσύνουσ᾽ ἀεί. Ἠοπῃςγ. 1λ. Γ. 411. 
πορσυνέουσα. Ῥελο]. παρασκευάσουσα. Υ. 
ΑἨτοςεΠ. 1η 45οἨγ]. 1. 11. Ρ. 55Ι. 

ζαεοῦς. 
990. Ὠεριἀεγαίαχ νατΡυπῃ, 3 4Ἡο τερᾶ- 

{1χ αικρὰν σύγχυση. Ίωμερο : 

λόφοισι δολίοις 

Τέρψεις μὲν ἄγαεσαν 

Πικρὰν δὲ σύχχυσιν βίν Φρυγῶν πόλµ. 
Μιας. 



ΑΝΔΡΟΜΑΧΤΗ. 

Ῥόασε Κασάνδρα κτανεῖν, 
Μεγάλαν Πριώμου πόλεως λώβων. 

.) -”- -. 3 

Τι οὐκ ἐπηλαθε: ποῖον οὐκ ἑλίσσετο 

Δαμογερόντων [ρέφος φονεύει: 200 
“ο. ἥ 

ὐτ ἂν ἐπ ]λιάσι ζυγὸς ἤλυδεν 

200 

ἀντιστροφὴ β.. 
/ 2/ λ / 

Δέλειος, οὔτε συ, γύναιν 
)] 

νράννων έσχες ὦν δόμων ἕδρων" 

ΟΙατπανῖς (αβςαπάτα οοσϊάεπά πα 6556, 

Μασπαπι ποχαπη τοῖς Επίατηϊ. 

Έυεπι Ποπ αεροἀἆεραί2 ϱπθπῃ ΠΟΠ τοσαβαέ 

Ῥτιπεῖραπα, τίέ οσσοἰἀεταί Ππζαπίθτη 2 

Ἄοη επῖηι 5Ἡροτ Ττο]απα νεηίςεεί ]άσαπα 

Βετνῖ]α, πθηιιθ {Ἡ, ΠΙΙΙΙ6Υ, 

Ἠαῦοτος 5εἆσπι ἆοωιις Ἠοτῖ]15 : 

΄ ΄ 3 νά ά ΔΝ ΄ -” -” "π 

Ρ, ἐχλώσειν εἰς κοινωνίαν, εἶ (ωὴ λάβοι παρ αὐτοῦ δῶώρον τὴν µαντικήν. σοῦ Φεοῦ δὲ χαρισαμένου 
ε. ΄ λ ιο 

ἠρνήσωτο τὴν κοινωνίαν. διὸ καὶ ἀγανακτήσας ὁ Απόλλων σὴν μὲν μαντικὴν ἅπαξ χαρισάµε- 
. Ν 3 Ν ’ 5/ Δ ιν ο» -- 

νος οὐκέτι ἀφειλετο, ἀπιστεῖσθαι δὲ αὐσὴν πεποίηκεν, ὅ9εν καὶ περὶ σοῦ Πάριδος προειποῦσα 
3 ἠπισγήθκ. 

» Ρίο (π. εί Ταιγ. ΡΓΟ σροηπιστήἉη. Ἐ]ογ. 6. εἰποῦσα προηπισς. 

505. ἝἜδρας"] Οὐκήσεις σου Νεοπτολέμου. 

Τιάρπι 1Π1{10 ἀντ] τοῦ α- 

ἀυπί, οί Ἰαβοηί τοῦ γὰρ ᾿ Απόλλωνος συγλοική.}Ίναι αὐτῇ βουλη»γέντος, ππάο ἀθίθνί σὺν, ααοά 

απίθ αὐτῇ Ἱεροραίατ. ΕΟΓ. τοῦ γὰρ εοῦ βουλ. σὺν αὐτῇ κοιμηῆναι, αι] Ραπ]ο Ρροβέ πρός. 
ἓ. ἐλδ. εἰς ον. ΟΡ. Ταπι (6. Τατ. εἰ μὲ λάβη πας αὐτοῦ δῶρον; δῶρον πάάΙί οίῖαπι 
Ε]ογ, 56ὰ απίθ τας αὐτοῦ εἵ ΟΠΙΙ55Ο τὴν 

»” 

Ιπίεγδεγυηέ ΙΠ{6Γ τὸν θἱ µωντ. πῖ ΕΙοΥ. 

995. Ώοεεί Ταγπερας Αάνοιραγ. ΧΙΧ. 
ο. 23. ΤΠΟΙΕΠΙ ΥείργΙπη Ευΐςςε Γεργια οί 
Ῥυγσαπηεηία 5ωρτα ζαριί το]ῖεστο: αιιοά 
ΑΦεΏΥΙϊ τρςβπιοπίο Ῥτουαί ΟΜοδρΗ. γν. 
96. 

ΚαβθάρμωἈ ὡς τις ἐκπέμψας, πάλιν 
΄ . : 

Δίλεσα τεῦχος, ὠστεόφοισιν ὄκμκασιν. 

γιά, είῖανη Ὑγσ]]. Ἐε]οσ. ΥΙΤΙ. ν. 101. 
Μιςς. 

Ε:θε δ᾽ ὑπὲρ χεφαλα- ἔβαλεν κακὸν] Νο- 

ἵεγαπη φαρετςξίο Ῥριχσαπηθηία οί Εοῦγια 
ηα]ογαπῃ ΑνογτυποαΠάοΓΙΠα «8 δα 5Ἴρτα 
εαρυί Ῥοπο αὔ]ίσετο, Πθηιιθ 68 ΟΙΩΠΙΠΟ Τ6- 
βρίοετε: πε εχ ϱογυπα αἀδροσία ἱπηιίπα- 

Ἱ τεπίυτ. γιά. Τιτηευῖ Αἀνοι». 1, ΧΙΧ. 
5. 25. εἰ Ὑϊοι. ἸΙπίοχρτειος αἆ Π]]ιά 
Ἐε]. 8. ν. 109, 
Έετ οἴποτθς, ΑπιατγΙΠ!, Γοτας, τῖνοφιθ Βεη/Ι 
Τχαηςᾳυθ εβριῖ ασο, ης τεβροχεγίς, 

Ἠις τεβεταίυσ Π]]αά οἱ Τμεοστῖεϊ ἵπ Ἠσογα- 
ο]ίςσο ν. 91. 
- νι , Ἡρι δὲ σνλλέξασα μόνιν πυρὸς ἀμφιπόλων τις 

µοντικήν. ΤΠΠΙ τοῦ δὲ «εοῦ. ---- διὸ 2αί ΟΠΠ. ---- μέν 

᾿Ῥιψάτω εὖ µάλαω πᾶσαν, ὑπὲρ ποταμοῖο φέρυσα, 

'Ῥωγάδας ἐς πέτρας» ὑπὲρ οὔειον ἄψ δὲ νέεσ-αι 

"Αστοεπτος. 

ΛΆαγπ6Ρ. 

ῬἘτυπεξ. ϱ ΠΠΕΠΡΥ, Τε. ὑπὲρ κεφαλά». 
ΛεεΚ. 

χεφαλῶς ΑΙά. 
994. Ῥατῖδίοης. ΟΠΠ. Ε]. οί Ἐν. Τναςς. 

ἆ σεκΏσά νιν Πάρι». Μιςσ. 

9968. Τπ παοτΏῦς. 165. τηα]Ε κατοικῆσαι. 
Ἀγιπιεή. 

996. Θεσπεσίῳ δάφνα] ἸΜεπαϊπῖε Ίαυγας, 
ας ἴπ Ῥτίαπαϊ τοσία ογαῖ. ΨΠρῆ. Ίγπεῖά, 
11. ν. 519. 
ΑΕάῑδις ἵῃ παρά», ημάοφιθ ευῦ θἰλετῖς αχε, 
Ίπρεης ατα Εαῑε, αχίαφιε νείειτῖπια Ἰαυτας 

1ποιπήῦεῃς ατα», αίηαθ υπηῦτα οοπηρ]εχα Ῥεπαίος, 

Ῥοΐθοί (ωππση οί Ιαυγάπῃ τεδρίοςγε, ας 
ἀαχία Αροϊηίς (οππρ]απι εταί. ϱ, (αἶα- 
Ροτ Τρ. ΧΧΝ. 

-- --- ἀπαυαίνοντο δὲ δάφνοι 

Πὰρ νχὸν Φοίβοιο, πάθος αλεραί πες ἑὔσς'. 
λ{ισ6. 



44 κο Υ 

Παρέλυσε δ) ἂν Ἑλλάδος ἀλγεμὰς 505 
8056 ]όνους, οὓς ἀμφὶ Τροίαν 

/ / ΄ 

Δεχκέτεις ἀλάληντο νέοι λογχαις 
/ 34 λος) 1/ 5 / 

Άέχη τ ἔρηω ἄν οὐποτ εξελείπετο, 
/ 3 / 

Καὶ τεκέων ὀρφανοὶ γέροντες. 

Βο]νί]ςσοοί αιέοπω (γαροῖα π]ῖδθγος 

205 Τ.αροτ6ς, απος αριά Τσο]απα 

Ώεεεπι-αππῖς-οιταηπίες {π]εταπί 1άγοπος Παθίίς : 

Έη δεί ποη Ειϊδδοπέ γε]]οῖ ἀοδογίῖ, 

Ίος 56π65 οτρα Ηροσῖς. 

ΑΒΟῦΓὉΜΕΝΤΙΜ Αστῦς «ΕΟΙΝΡΙ. 

λ[εκειαῦς, οοπιργειοαπςο Μοἶοβςο εξ οοταπι πιαίγο Απότοτηδοῖια αἀάπείο, πεσοπα ρπογα]ο 

ππαίατ, πἰς] Ί]]α {απο Τ]ιοιϊλάϊς εχθαί, ΒΠαπα 8αα πιοτίο τοάσιηίυτα. Απάτοπιασμε εΙεραπ{Ι 

οἱ σταν] ογαίῖοπε α 5υα εζρᾷο εἰ ΠΙΠ ἀείοτγετα (γγαππαπα εοπαΐαγ. 'ῬΤαπάσπι, οσα η] να- 

Ἰρτοί, 56 ἵπ ππσπυς 11 (ταάΙί, τί Ἱία ςα]ίοπι ΒΙμπα βογνατοί. Μοπείαας, απα ογαί Ἰπαπιαπ]- 

ἐἰαίο, ποπ αιαίτεπα {απίυπη, 5οὰ οἱ Ἱπίαπίαπι, Ίαπι ραταί Ἰηίεγῃσεστθ, Απάτοπιασ]ε Ἱίαααε, 

ουπι παπι Ίαπι ργοεῖρις Ίοσαπῃ τεδίατα ν]ἀετοί, ρογβάϊίαπα 1 εἰ Ισπανίαπα οὐ]εῖέ, Ἠρει- 

τἴπιοπο Ἱπδίο ἀο]οτῖ Ιπάπ]ρεης εοπν]οῖα Ἰαοῖί. Όποτις ἀῑδεοτάίαπα οί Ιποοηδίαπίίαπα Ῥίσα- 

Ώηογπι οχθοοταίας, αἀΗρις αἆ οαπι ρι]ο]ιτῖς Ρραταβο]5, αἀάτήδααο ρτοροερεῖς αι ρηθάαπα 

ἂε το αχοτία. ΛΙαίεσ αἱ βα5 αἆ πεσοεπι ἀπουπίατ, ποαϊσηπαπα ορεπα εί πηϊδεγίοογάίαπι Τπῃ- 

Ρ]ογαπίθς. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ. 

Ὥκω λαβὼν σὸν σαϊδ, ὃν εἰς ἄλλους δόµιους 810 

ΜΕΝΕΙ,ΑΌΒ. 
Ὑεπῖο εαρίο {1ο 1ο, αἩ οι ἵη ααπα ἆοπαυπα 

ϱ. 204, Παρέλυσεν] Έπαυσεν, παρήλλαξεν σοὺς µόχρους, περὶ οὓς ἐπλανῶνσο χωτὼ σν Τροίαν δέ« 
χα Ἀ ἔτη. 509. Ἡκω λαβὼν] Τὸν Μολοττὸν ὤγων ταῦτα λέγει. 511. Βρέτας] Αγαλμα, ἔδανον. 
519. ΤὪ δόξα, δύξα,] Ω φήμη, ὦ ὑτοόνοια. ὦ δύνησις. δξαν γὰρ νῦν τὴν ὑπόνοιων φησὶ, παρόσον 
ᾗ ὑπόνοια σολλοῖς τῶν ἀνθρώπων ὄγκον ἐντίθησι, καὶ μείζον ἢ ἐστὶν ὑπολαμβάνειν παρασκευάζει 
περὶ αὐτῶν εὐτελῶν Ί ὑπαρχόντων. 52]. 5ᾳᾳ. Εὔκλεια Σ] Καλὴ δόξα μετὰ ἀληθείας. τοὺς 

5 Ἐ]ογ. 6. περ) οὓς πένους ἔπλ. ματὰ τὴν Τρ. ἐπὶ ὃ. ἔ. 

} 6. πὶὶ η]ς] ὦ ϕ. ὦ ὑπόν. ὦ δό». πολλοῖς τῶν ὧν }εώπων ὄγμον ἐπένηκας μείζον ἢ εἰσί. ΕἘ]οχ. 6. 

16. πα εὐτελ. ὑπ. οπα{{αμί. 

Τ,οσθ, παρὰ 9εσπεσίων δαφνᾶν, επ ἱπαρὶ- ἩΜΡ. ΕΙ. δύλειον οὔτ' ἂν σύ. Μ 5. Ἐ.. εί Ἐά. | 

φαέΐοπε 4γοϊζιϊ. εδ. Τμα5ο. δάλειός γ᾿ οὔτ᾽ ἂν σύ. Μ395. Α. Ἑ. 
901. ζυγὸε] ΜΒ. Β. Ὁ. Ἐ]οτ. ζυγό». οὔὐσ᾽ ἂν σύ. Μιας. 

Μος. Ἐίανα ἵη πιεΩΡΥ. 165. ζυγὸν δέλειον εἴ 

ἦλθε Ἐτυποῖς, οἀ]άϊε ααστοπἑαίε ΠΠΕΙΩΡΥ. Ίποχ ῥταρεπέ : συρώννων ἔσχες ὤν δόμης ο 

χο. ἈΒεεῖ. δρα. «ἢγιιοῖ:. 
502. Ῥτο δέλειος ΝΙ9Ρ. Ἑ. Ὦ. δόλειον. 505. ἔδραν.] ῬαπἱδίεΠ6. ΟΠ1Π. Ἐ]. οί Φο]ιο]. 
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810 Λάδρω 5υγατρὸς τῆς ἐμῆς ὑπεξένου. 
Σὲ μὲν γὰρ ηῦχεις 3εᾶς [βρέτας σῶσαι τόδε, 
Τότον δὲ σὲς χρύψαντας' ἀλλ᾽ ἐφευρέδης 

“σσον φρονᾶσα τᾶδε ἸΜενελεω, γύναι. 
Κεί μὴ τόδ ἐκλιπεσ ἐρηµώσεις πέδον, 

915 “Οδ ἀντὶ τοῦ σοῦ σώμωτος σφαγήσεται. 
Ταῦτ οὖν λογίζου» πότεροι κατσανεῖν φελεις» 

Ἡ τὀνὸ᾽ ολέσδαι σῆς ἁμιαρτίας ύπερ, 

ν εἰς ἔμ εἰς τε παῖδ ἐμῆν ἁμιαρτάνεις. 

ΑΝ. Ω δόξα, δόξα, µυρίοισι δη (βροτὠν 

990 Όὐδὲν γεγῶσι [Αίοτον ὤγκωσας μέγαν. 

Εύκλεια ὃ) ος μὲν ἐστ ἀληνείας που 
Ἐὐδαιμονίζω' τὰς ὃ ἀπὸ Ψευδῶν. ἔγειν α » Σλ 

216 

220 

510 (ΟΊαπῃ πηθα Π]ῖα οχροςιαῇςεῖ, 

Τα οπίπῃ Ἰασίαθας, ου Ώοθα, εἹππ]ασγάπῃ 5εγγα{αγάπα 

Έτ Ἠωπς, οί εο5 ααῖ οεου]ίαγεταπέ: 5εᾷ Ἰηγεπία 65, 

Ο πωα]]θχ, τηῖηα5 6αρογο Ἠοσςο ὈΤεπε]αο: 

Έτ ηῖ»] τοΙπαιεης ἆθδοτας Ἠος 5ο] απα, 

515 ἸΤ5ίο Ιη(οτβοϊείἁσ Ῥτο {πο «ΟΓΡΟΤΟ. 

Ἠοο ετσρο οοσί{α, α{γαπα τηοσὶ νε]ς; 

Απ ΏὨιιης Ῥοτίτο Ῥτο {πο Ῥοεσαίο, 

Ωιοά Ροευσας οοπίτα πιο οὲ πηθαπα ΠΠαπῃ, 

Απά. Ο ορϊπῖο, ορ]πῖο, οχορηέΐ5 Ίαπα πηοτία Πρι, 

590 Ομιῖ πΙΠΙ] οταΏί, νιίαπη {αξία οκευ]ς{ῖ, 

ΟΩυιῖδας νογο ποπιϊηϊς ἆθοιις ο5έ α γετίίαίο, 

Ἐε]ῖοος ἆαοο; εεά αι α πποπάαοῖῖς Ίου Παβροηί, Παβογα 

Β. μὲν εὐμλεεῖς μετ ἀληθείας ἁ µακαρίζω, τοὺς δὲ Ψευδ ἔχοντας ὑτσόνοιαν οὖκ ἀξιω εὐδαίμι- 
νας καλεῖσθαι, τηε σύχης σοῦτο χαρισαμένης. ἡ μὲν γὰρ ἀληθὴς εὐδοξία ἐν Τ πόνου καὶ ἆ- 

-- ΄ Ν ἀ ΄ - 3 ” 

θετης παραγίνεται ἡ δὲ ψευδής ἀπὸ σύχης. 5992. Εὐδαιμονίζω"] Μακαρίζω, ἀντὶ σοῦ ἆξι- 

ους κρίνω µακαρίζεσθαι καὶ αυμάζεσθαι. Τὰς Σ' ὑπὸ ψευδών ἔχειν) ᾿Αντὶ τοῦ τοὺς ἕλοντας 

-. Τ,ερεραίιγ καλὺ ἡ δ. 8οἆ ἡ ἀθεταί ἵπ Ἐ]οττ. 6. 15. ααἳ μετ ὦληδ. αἀάυπί Ροδί τοὺς μὲν 
εὐλλ. 

}. Ὑτ]δο καὶ ἐλ πόνου. αΐ ΟΙ. ΕΊοτ5, 

ἕδρα». Μ5. Ἐ. εί Τή0. Ῥ. συρώννων σώσὸδ ἐσ- 
χες. Εά. Τ.αδς. συράννων τώνὸ ἔσχες. Μις. 

ἔδραν Λ]ά. Τμα5ο. - 
Ί,ορο, ὧν δόµον, . ο. ἀνὼ δόμον. Πεἰδ] 
Έτο πόνους ἵπ ΤΙΘΙΩΡΤ. τος. οδί µόγθου-. 

Λος. 
Ὅε πιδίαπα 5αορίας τοςροπᾶσαί, ]εσῖ 

Ῥοΐεςε: ΤΙόνες ἂν, οὓς. Πεαίῃ. 

507. Λέχη σ᾿ ἔρημ᾽ ἂν ἐκ ἂν ἐξελείπετο] 

Ώο σᾳπιίπαίο ἂν νίἀ. ἨεειΡ. ν. 559. εί 

γ. 1182. 

οὔποτ] Ίια ΜΒ. Ῥ. 110. Ε. εί Ἐά. 

Τις. Ὑι]ρο ἐκ ἄν. Μ5. Α. ὁ πώφοτ, 
Λ15. Ἐ.. α]ἱο οτάϊποα οὔποτ ἂν ἔρημ”. 

Λ{ιασ. 

οὔσοτ) 4ποφιο ἀθάῑί Ἐταποκ. ΛΒεοῖ. 
511. Σὲ] Ἱέα Ρατῖς, οΊΏΠ, εί Ἐ4, 1-15ο. 

Ἐν. Α]ά. σύ. ΊΜιως. 
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Οὐκ ἀξιώσω πλὴν τύχη Φρονεῖν δοκεῖν. 
Σὺ δὴ στρωτηγῶν λογάσω Ἑλλήνων ποτὶ 93 

9956 Ἔροίαν ἀφείλου Πρίαμον, ὧδε φαυλος ὤν 

Ὅστις Ἀυγατρὸς ἀνσίπαιδος { ἐκ λόγων 
Τοσόνῦ ε ἔπνευσας» καὶ γνναιαὶ δυστυχεῖ 

ους ἀξιῶ 

οι 

Δελη κατέστης εἰς ἀγῶν . 
8 2: / . / 1 

Οὐτ᾽ οὖν σε Τροίας, οὔτε σου Ἔροίαν ετι. 990 

ἌΝοπ ρυίαΡο, {ἑαπίιπι οὗ ΓΟΤέΙΠΠΑΠΑ 5.Ρς6Υο ν]άρτῖ. 

Τι επῖπα ααοπάατη ]θοίϊςεϊπαῖς (τεροοτυτη ἵπιρεταπς 

2325 Ττο]απα αυριο] α Ῥτίαππο, αἆθο Ισηανις εχῖςίοη», 

Ου] Ε]ῑας Ἱανεπει]α οκ νοτρῖς 

Ταπέαπι [ογοσία φρ]ῆ»ε, οί οαπη πῖσετα πη]Ίοχε 

Φρτνα νοπῖςα ἴπ ορτίΑΠΠΕΠ. Ἀοπ ]μάϊοο ἀϊσααπα 

Ίνοαιο {ε Έχο]α, πθ(αο Τγο]ατα {ε απαρ]Τω», 

ὃ. ψευδώς, ἐλλειστικῶς" νοεῖσαι 5 3 πλαττομένους Ἰ ὑποκριναμένους. Ταυχ. 596. Τροίαν 

ὤφείλου] Τὸν Τροία» ἀφείλου τὸν Πρίαμον. σχήμα -ᾱ Ατσικόν. 396. Ὅσσις Ῥυγατρὸς] 
Μἠ προμοψώσης σήν Τ ἠλικίαν. καταισχιύνει δὲ αὐτὸν, ὅτι ὐσὲς σηλικαύτη: ὑπὲρ βρέφους ὦ- 

δίκως σσροῖσταται. 597. Τοσύνδ ἔσνευσας, ] Τοσοῦτον ἐσήρθπεν ἐδρωσύ; ση ἐυμώνης. 

599, Οὔτ) οὖν σε] Οὔτε σὲ της Τροίας ώξιον νομιζω οὔτε σου τὴν } Τροία». καὶ ἄλλως. οὔτε 
ᾗ Τεεία ὧπὸ σοῦ τοιούτου ὄντος ἀξίως ἑώάλω, οὔτε σὺ αὐτὴν ἀξίως ὄνειλες. σῇ τε γὰρ Τρείᾳ 
ἄδοξον, ὅσι ὑπὸ σοῦ ἀπώλετο, σύ σε οὐκ ὤξιοε εἶ σὴν Τροίαν ὠπολέσαι": ὡς εἰ σις ἐκ τον ἐ- 

ναντίου λέγοι, τῷ ᾽Αχιλλεῖ ἔνδοξον ᾗ ἦν πὸν Ἕκτορα ὠποκτείναι, καὶ τῷ ὃ Ἑκτορι ὑπὸ Αχιλ- 
λέως ἀναιρεθήναι, ὡς εἴ σις λέγοι, ἔπρεπε τῷ Ἡρακλεί σὴν 1λιον πορθῆσαι, Σαἳ ση αλίῳ 

ὑπὸ τοῦ Ἡρακλέονε ἁλώναι. ὅ5δο. Ἐξωθέν εἶσι», | Υπὸ πῶν δορυφορούνσων δείκνυνσα, κατὼ 

δ Ἠαο ο Ἐ]ογγ. Θ. 15. αἀά]ά]. 
} Β]ο Ε]οτγ. 6. 15. ΡΓΟ τῆς ἡλιλίας. 

ποά τεΓΗπῃ τΙἀείµτ, 
. 1 Ἴα]ρο: οὔτε σοῦ τὴν Τροίων ἀξίαν νομίζω, οὖτε σὲ τῆς Τεοίας. 

ΠΙΦ] ααοά ΠΙ Ροςί τῆς Τεοίας αἀἀιιπέ, ἀξίαν (094. 15. ἀναξί (ω) νομίζω. 

τοιούτου ὄντός, { οοπ]- Ἠεαίῃμ. ῬΓΟ τοσούτον ὃ. 

Μος ὑπὲς βρέφ. εῖαπα Ἐ]οτγ. ῬαϊΠ. 60ΓΓ. ὄντὺ βρέφους, 

Φοοπίης 5πι Ἐἶοττ. 6. 15. 
Εκσ Πςάαεπι αδε 

Ἰήοαχ Πάθπι ὅτι ρα.ὸ ὗ ὗπο σοῦ ἀπ. πὈὶ 2α9ὸ 

γείετῖς Εγαπηπια (το! 655ε οϐ 5ε]ιο]ίοπ (6. 5ηβρίοοΓ. {11 σύ τε οὐ ἄ- εἷς τὴν Τρ. ὦπολ. έσθαν. 
ἡ Τῷ "Έμτοει ΡΓΟ τὸν Ἕλτορα Ἐ]οιτ. Έ. 5ἱοαῖ πποα Ε]ουΓ. τῇ Ἰλίῳ ΡΓΟ το Ίλιον. Τ9Τη εἴ τε 

Ί,εσο, Σὲ μὺν] Ἠοϊκε. Ἐπιεπάαίοπος 
ἸΜιςσγ. ἵη Ἠος αἱ 56α. ν. τεεθρῖί. Ἀγιιοί:. 

519, Τῦτον δὲ τὺς αρύψαντας Ἴ Τι Ῥατι- 

5ἵεῃς. ΟΙΩΠ, Ε]. εί Ἐν. Τιαδο. Ἐ. Α]ά. 
σΏτόν σε καὶ κρύφαντας. Μιρς. 

ἆαπι Εεῖϊςκ. Ίία οοπ]θερταί, υί Μ. ϱ 
εοὰἆ. εἀϊάϊε, εί νοτας: βρεγαδαί, ἐΕἰδὶ φιῖ- 
ἄεπι ργαδἰάζωι δα[ιίς οτε Τ]είίάΐς ατα, 
ιο αµίοηι ἐἶζος, φιεῖ θιπι οσσιζέωι {επε- 
ῥαπά. Ἀεοῖς 

Τί φοτ]ρῖ νο]υῖε Ὑα]εκαπ. αἆ Ἠ ετοά. Ρ. 
8418. εί τηοχ ἀὀληθείας ἅπο-- Δόξα, 1ρ5ο 
απιοίοχς, ασ Ε]οτία Ιπαπῖς, ορρορίία ἆλη- 
είσ, αἱ δακεῖν ϱἳ εἶναι 1π ρΙιΙ]οςορΗίς, 

Βει]. 

590. Μεπιῦχ, τες. ὤγκωσας μέγα. 
1γιπεί:. 

599. Τμοσο, εὐδαιμονίζω γ’, ὃς ὃ ἀπὸ ψευ- 
δῶν ἔχει, ΠΕΙΠΡΘ τὴν εὔκλειων. ος. 

595. δοκεῖν.] Ἱτα τεσίο Παῦεί Α]άῑπα ε]- 
Πο, απο ΔάΤΩΙΦ5Ο, ΠΟΠ οΡιΙ5 θ5ί, αἱ σὸν ὃ 
ΡΤΟ σὲς δ᾽ βεα]ῖσει Ἱεραί. Λας. 

σσολὴν σύχη Φρ. δ.] Ἠεαίῃ. τολάτε: Λοὶ 
σιοά ῥτοσιμγαπ{ε [ογίμπια 8αφεγε υἰάεαπ{ιιγ. 

ἈεεΚ. 

594.56. Ἠσεες Ιπίειτοραᾶνε ἀῑεῖ οὔδετναί 
Ἠεαιμ. Ἠεεῖ. 

535. Τροίαν ἀφείλι Πρίαμν. Ἶ γιά. 36Πο]. 

Ώϊς εί αἆ Ηεσιῦ. ν. 568. Ἱίθτα ΓπάϊΙσετῃ, 

αἆ βεμο]α»ί, 1Π κρύπτω εί στερω. ΒαάΤΠΕΡ. 
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/ 9 αλ ο ” 

290 Εξωνεν εἶσιν, οἱ δοκοῦντες εὖ Φρονεῖν, 

Λαμπροί; σὼ ὃ) ἔνδον, πᾶσυ ἀνθρώποις ίσοι, 

Πλὴν εἴτι πλέτῳ, τοῦτο ὃ ἰσχύει μέγα. 
/΄ / / 

ἩΜενέλαε, Φερε δη, διωπεράνωµεν λόγους. 
/ -” ” ν / 2 2 / 

Τεῶνηκα τῇ σῇ 3υγατρι, καὶ µ ἀπωλεσε᾽ 
η κ . ” ΕΣ ΤΜΕΕΦΙ ν΄ ΄ 

305 ἸΜιαιφόνον μεν ουκετ ὤν Φύγοι µύσος. 
.) ” Ἆ -” η. λ ’ λ 4 -ω 

Εν τοῖς δὲ πολλοῖς καὶ σὺ τόνὸ ἄγωνιεῖ 

2060 

350 Οι] νιάεηίιιχ τοςίθ δεπἐζγε, οχίτίπδθοιΙς 5μηί 

Βρ]οπάϊάϊ: 1Ππία5 νετο οπιπῖρας Ποπαϊπῖρας 5ἰπηῖ]ος, 

ΧΙΙ 5ἳ αυ]ά ορίδιι5 ῥγωδίεπέ: Ὦου οπῖπη τωα]ίάτα ῬοίθΒε. 

Μεπε]αξ, ασς Ίαπα αΡςοἱναπη5 5ΕΥΠΠΟΠΟΣ. 

ΒΙΤΏ Ιπίρτέεοία α ἴια Β]ία, οἳ πῃο Ῥετάϊάστῖε : 

555 Νοπ Ρροϊετῖί απυρ]άς «βασετα οτιθεηξαπα οδρᾶῖς ρίαε]ατη : 

Αρυά Ρορυ]άτ Υοχο δέ {1 1165 

. ” ον ’ ”- 9” 

5, γὰν σὴν φρένα καὶ σὺν ψυχὴν ὅμοιοι εἰσὶ ποῖς ἀνοήτοις. ὧς καὶ νῦν ὁ Μενέλαος δοκῶν εἶναι 
τ-- -- ΄ Ν ’ Ν 

Φοόνιμος διὰ πὴν τῆς ψυχῶΏς ὑπεροχὴν ἐλόγχεται ὡς ἀνόητος' τοὺς γὰρ θρονίμους περιττοὺ: 
3 ο ΄ « /΄ - Ν ” ΄ 3 α.. /4Κ 3 / « ΄ 

ἐκάλουν οἱ παλαιά. Όδ9. Πλὴν εἴ σι πλέτω,] Εἰ μὴ ἄρα ἓν πλούτῳ ὑπερέχουσι. Ἐ]. 6. 
--- / ΔΝ ΄ κά ΄ 3 / 2 Λ 3 - 3 / Δ « / ΄ 

205. Μύσος, ] Τὸ κίασµα του ᾧύνου ὠδύνατον αὐτὴν ἔκφυγειν᾿ ἐμιώνη γαρ ὡς Ἱ Φόνον ποιή- 

σασα. δόξεις δὲ καὶ σὺ φοῦτον σγαοὴὰ πολλοῖς σὸν φόνον ἠγωνίσθαι ἡ γὰρ χρεία σοῦ συν»ρᾶ- 
σαι τῇ Ἀυγατρὶ ἀναγκάσει σε μὴ ἐκφυγεῖν τὸ µῦσοο. Μύσο] Τὸ µίωσµα, ὀξύνεται καὶ 

ο κα ώ ”- Ν {1 ΄ 3 Ν -α ν: 3 / Ν - βραχὺ ἔχει σὸ ν΄ µῖσος δὲ, ὃ γίνεται ἀπὸ τοῦ µισητὸς, ἐκτείνεται καὶ περισπῶται. θα. 

λέγοι (0οἆ, 6. λέγε), πὲ Ἠθαί1. οοπ]. ῬΓοΟ εἶ τοι λέγο. ΒΗΡΓΑ θεἴαπη ν]ρο Ἱερεραίιτ: 
ὡς εἴ πις ἐκ τοῦ ἐναντίου λέγε. ἵα (αι. Ίου Ἱῃ Ῥτενίας οοηπίταεία 5απί: διττῶς µέωφεται 
σούτω' οὔτε ὦωὸ σοῦ ἀξίως ἡ ροία ἑάλω, οὔτε σὺ αὐτὴν οξίως ἀνειλες. ἤ 9 (166. τῇ τε) γὰρ Τροία 
ἄδοξον, 2α9ὸ ὑπὸ σοῦ ἀπίώλετο, σύ τε οὐκ ἀξίως τὴν Γεοίων ἀπώλεσας' μαὶ γὰρ φαῦλος ὑπάρχεις" 
ὡς εἴ τις ἓκ τοῦ ἐναντίου λέγειν τῷ ᾿Αχιλλεί ἔνδοξον ἦν τὸν Ἕμτερα ἀποκτέναι, καὶ τῷ Έκτοςι τὸ 
ὑπὸ τοῦ Αχιλλέως ἀναιρεν Ίνα,» 

9 Ὡς καὶ νῦν ΕΙΟΙΤ. 6. 15. ὙΎι]σο ἀεεδί ὁς. 
ὑπὸ τῶν δ. δ. 

Τ Φύόνον αἀάνπί ΕἸοττ, 6. 15. οἳ πιοχ Ἰαῦθπέ τοῦτον ---------- τὸν φόνον ΡΓΟ τοῦτο ---------'-" τοῦ φέ- 
νου. Π]άεπι πιοχ συνδράσ»αι ῬΤΟ συνδεᾶσαι, εἰ ἀναγκάζει ΡΤΟ ἀναγκάσει. 

Πάσπα αὐ ΙπΙΠο αἀάυπέ: οἱ δοµοῦντες εὐφρονεῖν 

506. ἀνσίπαιδος] Τα 95. οοπ]ιπςΕἴπη, 
6ἸοξεοσταρΏις ἵπ ΜΑΡ. Β. Ὦ. νεωτέρας, 
παιδικἠν ἡλικίαν ἐχούσης. Ν ἀἱσο ἀντὶ σαι- 
δ. Μιως. 

θυγατρὸς ὤντὶ παιδὸε] Απίταις ετγαί ἄν- 
σίπαιλος Ίθσοτε, Ἱπρτϊπαῖς δομομαδία, ἔπα 
Οαπίςτῖ, οἱ Ῥεα]ϊσετί αιιοἰοτῖίαίο, Θθά εί 
γείης Ἰεοίῖο οοπηπιοᾶα απ]. Ὑιά. ποδατη 
νεΓΞΙΟΠΘΙΙ,. Ίαγπες. 

ἀντίσαιδος. ααοᾷ οί Ἐτιπο]. τοορρῖέ, 
Ῥταευ]ίέ ᾳποαιε Ἠθαίμ. αμοᾷ ἀντὶ εχίτα 
οοπηροδΙΠοπεπα ϱί σεηϊάνο αποίατη ΠΙτΗ- 
4 απῃ οἰση]βοεί οοπίέγα, αἄυθγδις. Ἠεεί 

1η ππειηΡΓ. τας. αἀςοτιρίιπα Ἠος 5οΠο]] - 
2Ἠ: ἕνεκα Ἀυγατρὸς οὔσης ὁμοίας παιδί. 

Ἁγωτιο. 

686, ἀντὶ σαιδνᾶς, ῥιιεγι έν δὲ ϱεγογῖ. 
Μεἰρή. 

650. 5. Ἔξωθεν ----ἴσοι,] Ἠσπο Ἠεπαπάοι 
αρ. (ου. Ρ. ὅδ8, 49. Ιπίου {ταρτη. εᾱ. 0]ε- 
εἷο, ρ. 948. (παπσευ]ῖε ἵπ 1]ο5, αἱ αἰῖς 
{οτίαπαεῖ νιάστοπίαχ, σοσοῖρας εὖ Φφρονεῖν 

υμοέιεης ππέμτη εὐτυχεο. Ὑα]οκ, 
Έτπτ. Ἠϊρρ. 960. ἍΒεεΚ. 

359, Πλὴν είο, Ἠίο ΥΕΙΞΗ5 5μ5Ρρεςίιι5 

οί Βτιποκίο, απῖ, 6ο ἀθιείο, ΥΕΤΙΟΓΕΤΩ 

Ῥι]οἩγίογσιπααο οθη5θί ε5δε 5εΠίΘΠΠΑΠΗ, 

Τσίαχ πεῖηῖς ἱπο]αδίέ, Βεοῖ 

555. Ἰιοσο, διαπεραίνωµεν. Πεν. 
554. Ῥτο ση 5οΠΡ. δή. [ισε πιε ἰπίετ[οι 

α έμα βία. Έχεφπεης εδί π5ς ραγίϊει]α; 27 
ἵω (α]δας φοτπποπίρως Ἠγροι]οιῖαίς, ή 
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’ ον -” / 

«Ῥόνον' τὸ συνδρων γάρ σ᾿ ἀναγκάσει χρξος. 
1Η ὃ) ο” 2 μΝ ΝΔ Δ 9 ” ε - ὃ ΄ 

ν ὃ οὖν εγω μεν μή ανειν υπεκθρᾶμιω 
Ν -- -”- ων ”- 

Τον παϊδά µου κτενεῖτε: κάτω πως πατήρ. 
/ / 

340 Τέκνου «ανόντος, ῥᾳδίως ἀνεξεσαι : 

Ουχ ὧδ' ὤνανδρον αὐὖτον ἡ Τροίω χαλεῖ. 
., απ / 

ἸΑλλ είσῳ οἱ χρή' Πηλέως γὰρ ἄξια 

Πατρός σ' ᾽Αγιλλέως έργα δρὼν Φανήσετα;. 
2/ εν. κ ασ 3 / Δ . 2 Δ 

Ωσει ὃξ σὴν σαῖὸ ἐκ δόµων' συ ὃ, ἔκδιδες 
/ 

945 Αλλο» σί λέξεις : πότερον ὡς παπὸν πὀσι 
.- ΣΙ / 

Φεύγει τὸ ταύτης σώφρον; ἀλλὰ ψεύσετο. 

340 

246 

0ᾳ4ϊ5, ορεία οπῖπι α {6 εοπιηοάσία έθ οοσεί, ἵπ[απαῖατη : 

ΒΙηΏ οσο εΠισετό πε τηοσίαγ, 

Απ β μπα ππθαπα οσσ]άειῖς2 αἲ ᾳποτποᾷο ραΐοτ, 

240 ἘΤΙο πιογίιο, Ἠου «01ο αΠΙπΙΟ Γογθί 2 

ἌΝοη αἆεο ἵσπανωτα εαπ Ττοία τοσαῖ. 

Φεά ναᾶϊέ απο οροτίϱί. ΆῬε]εο επίπῃ ἀἴσηας 

Ἐςς οἱ ΑοΏῖ]]ο ραίΐτε νϊάείιασ {αοςχο. 

Ἐχρο]]οί αιίθτα έπαπω Βατα εκ οράϊνας: οί έὰ παρέυ1 ἆαπς 

546 Α]ιοή, ααῖά ἀῑσος 2 Ηταπα ααοά ππα]άτω νΙταπα 

Ἐισῖαί Ἠα]α» πιοάρςίῖα 2 5εὰ νετ αιιά[εί. 

- 5’ 
ας α 

5, Ταυχ. 549. ᾽Αλλ' εἶσιν οἳ χιρή:] Ὁρμήσει, φπορεύσεται, ὧς πρέσει, μετὰ σῃς δεούσμε 
ον 2η -. ο» ..5 / .. -α ; 

σπουδής ἐξελεύσεται αὐτὸν ὃν δεῖ σρόπον, ἀντὶ τοῦ διασεράξεται ὦ δεῖ καὶ ἐλεύσεσαι εἰς ἅ πρί- 

σον ἐσσί. (σι. Τατ. 
-- ε τν ΄ ε 

546. ᾽Αλλὰ ψεύσεται.] Τὸ σὸν ῥῆμα, μαὶ ὦ, Ψευδή σε νοµίσει ὁ 
/ -- λ ΄ ’ ’ -- -. Ὁν 

ἀκσύων, καὶ οὐ πεισφήσεσαι. 547. Ταμεῖ δὲ σίς νι] Τίς ἐλελήσει γυναικα λαβειν οιὰ ζη- 
΄ 3 ε / Γ Ν υ Δ . -- Φ κα ν Εη 

λοτυπίαν αοερρηεο : αρετή γαρ γυναικός ο μγήησιμαρει» ὤγορι εχοντι σσρος ἄλλην χοι- 

α.Γαπί. Βας]]. 

; . . , Μ ο. ’ .. 

νωνίων καὶ σοιωύτην ἂν εὔζαισο πολλοὶ Ἡ γυαῖκα" αἰσχύνη δε τὸ ζηλοτυπίᾳ νοσεῖρ. ὅδ]. 

κοινωνίαν. ἀνδεὶ, ται, γὰς εὖξ- α-. γ. Ἑθραϊέαπα ἀνδό ἶαπι Ῥατη. ἀε]ο- 
νε. Νοβίταπι ο5έ ο ΈΙοτΓ, 6. 16. πῖςὶ ααοά Πὶ γήμαι εἴϊατα Παβεπί ΡΓΟ γυναίκῶ. 

αυῖὰ Βησί(αγ {απβςρεσ ποΏ εοπερ επάπτη. 
Περ] 

556. 5. Τιεσεπάιτη, πῖ {α]1ος : 
3 από ." α πω .. - 

ἓν σοῖς δὲ πολλοίς μα) σὺ τΏδ᾽ ὄγωνιῃ 
’ .. -” / ι) 3 ” ΄ 

Φόνεν τὸ συνδεῶν γώρ σ᾿ ἀναγκάσειι Αλέος. 

Τ]αἴίαχ αὐίεπῃ ὦγωνίζεσθαι σὸ κλᾶος, πτ 
Ῥ]αίατεμο ἀγωνίζεσθαι τὴν περὶ Ωρωπ8 κρί- 
σι ΥΠ ρ. 1954. Ῥηϊορίταιο Ἠετοῖεῖ ᾱ- 
γωνιάμενος σὴν κρίσιν, Εὲ ΠΙΟΧ ἠγωνίζετο σὴν 
περὶ σσεφώνου νίκην. ΤΠ. Ἐτοίεεί]αο. 

η{ωςς. 
556. Αγων{] Εαίασ. α. Νεά. αἲ ὄγωνί- 

ζομαι, ἀγωνίσομαι, Ὠος. ὄγωνιθμαι. 
Ῥαγπες. 

Ἠεεορῖέ επιεπάᾱ. Μ. Ἐταποκίας. 

Ῥα]σαίπα σόνδ ἆγ. φ. Ἠοαίμ. τοάάϊς: 
Τις γοιι εγί οσράΐς πει. . «Βεεῖ. 

557. Ί.οσς, φύνον. συναΐίρειν γάρ σ ἄναγ- 
κάσει χρέος. Ίιαπι αἀπιουεγε πιαπΊπι οὔθαῖ 
σοσεί {ε πεσερδίας, οοπππποά σπα (ππτα, εκ 

απο ΕΡῖ ορας οσί ας οεἀρ. ὄγωνίζεσθαι 
φόνον αδί Πποιιτεγε ἵπ ᾖρεγίοη]πι σιδρίοἰοτς 
εἰ ἐπ]απιία γετρείγαίῶ οσάἀῑ. νε] οἵ νυ]- 
σαίΐατα τοίῖπρας, ἀερεί οἵο εχρ]ῖσατῖ: 1διιδ 
έιῖ, φιοηι ῥΥΦσία5, εααἰ δοοῖας πιατι5 οοτι- 

Γετεπᾶο, οοβεί {ο ἀἰδογίπιεπ Ἰου, ΙΠΥΙ4Ι41Α. 

Ἠαπο αἀϊγε. 1εὶςκ. 

559, Τη ΠΙΕΠΙΡΥ. χ65. αφανεῖτε. «ες. 
549. Ἰηλέως γάρ] Τα Ἐ. Ταςς. οί 

Ῥατῖείεης. Ῥταίοτ ΤΗ0υ. Ῥ. Ὑι]σο ΤΙηλέως 
σε γάρ. Μ5. Ε]οτ. ΤΙηλέῳ γάρ. 3Μισς. 
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.. Ν / . 

Γαμεῖ δὲ σίς νω: ἤ σφ ὤνανδρον ἐν δόριοις 
Φ ιο 

Χήραν χαςέζεις πολιὀν; ὦ σλήμων ἄνερν 
ε ή 3 

Κακὼν τοσούτων οὐχ. ορᾶς ἐπιῤῥοάς ; . 950 

350 Πόσως ὃὶ ἂν εὐνὼς Ἄνγατερ ήδικημένην 

Ῥέλοι ὧν εὑρεῖν Ἰ παςεῖν ἆ γὼ λέγω 
Ου χεή. πὶ μικροῖς μεγάλα πορσύνεῳ κακὰν 

Οὐδ', εἰ γυναῖκες ἐσωὲν ἀτηρὸν κακὸν, 
Ανδρας γναιξν ἐξομοιοῦσθαι φύσυ. ος οι ὥᾧι 

95ὅδ Ἡμεῖς γὰρ, εἰ σὴν παῖδα φαθμακεύομαν, 

Καὶ νηδὺν ἐξαμθλοῦμωεν, ὡς αὐτὴ λέγει, 

Οµῖς νετο ἆπσθέ 6411 ὁ 4η ἵρεαπῃ 5Ίπο ντο ἀοπαῖ 

Τοηοθδῖς νΙάἀμαπα «αΏαπι 2 Ο πηῖςοχ ΥΙγ, 

ἌΝοη νιάος αίῆιιχιις (απίοτπα Πια]ογάπα 2 

ὤ50 Οµιοί νοτο Οοποιβρῖηϊῖς β]ατα ἑααπα ππο]θδίαίατα 

Μα]]ός Ιηνοηίτθ, «απ ραίῖ ας εσο ἀῑςοῦ 

Νο οροτίοί οὗ ρανα5 γε», Ἱπασηα δἱδὲ Ῥαίατο πηαία, 

Ἄεαιο 5ἶ πο ππα]Ίθγες 5ΗΠΠΙ5 ποςθΠς τπα]απη, 

Ύγος Ποτί 5{πα]]ες πα] 1οτίρα5 παίιτα. 

555 Νος οΠΙπῃ ΥΠ νεπαβς1]5 Ἰα.41ππιας (παπα ΠΠαπῃ, 

Ἐ{ νεπίτεπη ει αΏοτίῖτο {αοωας, τί Ίρδα ἀῑοῖε, 

Ῥ. Βόλοι ἄν εὐρεῖν,] τί ἂν βούλοιο : : ὥρα πολλοῖς ἀνδράσιν ἔκδοῦναι σου τὴν Ῥυγασέρα, ἢ σπα- 

Ο εν ὁ Χἐ ἔγω λέγω: σιὲς δὲ, βέλσιον ἐστὶν ἀνέχεσθαι πολλῶν Μὐνῶν, ὅ ἐστι φέρειν τὸν ἄν- 

δρα, εἰ καὶ πολλαῖς πολλώκις χζφτο ἢ παῦτα ὑποστῆναι ὃ ἐγὼ λέγω. θέλει δὲ εἰπεῖν, 

μὴ ἐξομοιοῦ τῇ 3υγατρί σου" ἀναιδὸς γὰρ σὸ γυναικεῖον γένος. 
κ. 
555. Οὐ), εἰ γυναίκες] ου 

κ Ἐγώ αἀάυπί Ε]οττ. 6. 15. 

536. ἀλλὰ ψεύσεται.] Απ]εσεπάμτη ἆλ- 
λὰ Ψψευσσέα. δεά πιοπέἰεπάιωπ. Λίιςς. 

Οοπέ. ἨΗεευῦ. 795. Ι. Α. 6δΙ. Ἡ. Ε. 
Ῥταί. αἆ Ἠεειδ. εἰκχνῆ. 4ο απϊπία 5οἆο, 

ΒΗΥΠ. 
Ψεύσεσαι Ῥοΐθδέ Ῥαδρῖνο αοοῖρί, τί οπη- 

πῖα {υέυτα Ἠ]εά. Ὑϊδαπα (αππεη αἰᾳααπάο 
ξιί ψεύσεαι, αιί ψεύσεσαι, γιθι{ἱεγίδ. 

1εεἰκῇ.. 
54Τ. σφ)] Ἐτο σφὲ, ααοά αὐτὴν Πῖο ἀεπο- 

ταί, αἱ αἶἷας αὐτόν. ιά. Γπάϊσετη ἵπ Φ0Πο]. 
ἄτα]ο Σφέ. Ἰαγπεν. 

548. πολιόνΣ] Αίῑεοθ τηανου]παπα Ῥτο 
{απηληίπο, ΈΜΙΠΑ Υετο Ἠου σχήμα βΡαι- 
Ίο Εγεηαθηίίας οεουτταί, αεευτα(ῖις Ἠϊς ]ο- 
εἴ ἀἰκάπσιεπάυτα οκ Ῥορμος], Ῥεμο[ίαςί. 
αἆ Ἐ]εείτ. ν. 514. Θυραῖον οἰκεῖν] Ανσὶ σὸ 
Ῥνραίαν διατρίρει». Έυρατος ἀντὶ σᾶ Ἀυραία, 

καὶ ῥαγδαῖος ἀντὶ σΏ ῥαγδαία, καὶ βίαιος ἂν- 
οι, 1Υ. 

σ) τῇ βιαία, καὶ ὅσω εἰς ὃς ἀρσενικὰ ἀντὶ 31- 
λυλῶν λέγεται εἰς α ληγόντων, Αστικά ἔστι. 

Χρύσεος δὲ ἀντὶ σα θυση, καὶ κλυτὸς ἀντὶ 
σο χλυτὴ ραὶ ῖσα εἰς ὅς ἀρσενικὰ ἀντὶ ο ηλυ- 

κὠν λέγεται εἰς ή ληγόντω», ποιητικά. γιά. 

Ἠεουῦ. ν. 147. εἰ Α]οοδι. ν. 548. 
Ραγπιεδ. 

350. ΤΠόσας δ ἂν εὐνὰς---θάλ.ι ἂν] Τε 

Ρεπηϊπαίο ἂν νι. 5αρτα ν. σ07. Βόλομαι, 
5σθραιρονµαι» ὤλλον Φέλω. Ἠοππετ. Π]αά. 
α. ν.117. ΆΒηλοραι ἐγὼ Λαὸν σόον ἔμμεναι 

{ ἀπολέσθδαι. «ΙΕκαγέδ. 
» Ροδί Πόσας  ΙΠΕΙΟΣ. τς. ἀθοςί. 

ΠγιποΚ. 

δ5Ι. ἢ παν: ὦ] Ῥυραπάαχ μᾶλλον, υϊ 
Ἠοπι. Τ. α’. ορ, Α]άας, ν. 986. Ἠιας. 

559. ιά. Βίου. τοι. ΙΤ ΧΧΙΥ. ρ. 
Βιγ7ο. 

ὅδ. ο] ΙΠπιρτρτείος απ, Υεὶ ιέγιέηεν 50» 
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« / 2 ”/ .ν. Α΄ 

Ἐλκόντες, οὐκ ὤκοντες, οὐδὲ [βώμιοι 
.- / 

Π,τνοῦντες, αὐτοὶ τὴν δίκην ὑφεξομιεν 
Ἔν σοῖσι γαμιθροῖς, οἶσιν οὐ ἑλάσσονα 

460 Ῥλάξην ὀφείλω, προστιθεῖς ἀπαιδίαν. 
ε - Ν .’ / - Ν . νν 

Ημεῖς μὲν οὖν τοιοίδε" τῆς δὲ σῆς Φρενος 
6“ / λ / 2/ 
Ἐν σου δέδοικα διὰ γυναικείαν ερ 

”- / 

Καὶ τὴν τάλαμαν ὤλεσας Φρυγών πὀλυ. 

2960 

γο]οπίος, ποἩ Ἱπν], πος αἆ τα απϊάεια 

Ῥτοσϊάεπίες, 1ρ5ῖ Παάἱείατη κα Ὀ {βίας 

Αριᾶ {108 6ΕΠΕΥΟ5, αἴθας ΠΟΠ ΠΙΙΠΟΣΕΠΙ 

560 Ῥαπεαπῃ ἀερθο, αἀάεης ογβΙ(βίετη. 

Νος ΙσΙεασ 5ης ἴα]ες: 5εᾶ εαἵ απϊπηϊ 

Τὔπιαπα 5αΠ6 ΠΙΘί1Ο: ια/ Ρτορίθ οοπίθηίοπεπα εκ ππ]εγθ-οτίατη, 

Έτ Ἱη{εβσεπα ροτάϊάϊςα ῬἨγψσιπα ἩΥΡΕΠΗ, 

σος 

6 
΄ -- ” “- ὃν - -” . 

Ὁ, πρέπει σῇ 3υγατρί σου ἐξομοιοῦσθαι τῷ ἀνδρὶ αὐτης. Ταυχ. 557. Βώμιο] Τῷ βωμῷ κα- 
/ κ τν 3 3 ή : πι 3 / 3 ή Ε| ᾽ τ { -» 

σαφεύγουτε.. ὅδ9. Οἶσιω οὐκ ἑλώσσονα] Ἐν οἷς ἀποδειχθήσομαι οὐχ. ἧσσον ἤ εἰς ὑμᾶς 
ε / 9 , ο ο ; -» 5 / ; 
ἁμαρπώνουσα, λαὶ σιμωρηθήσοµαι ὑπ Εκείνω. 56ο. Προστιθεσ ἀπαιδίαν.] Τουτέστι 

μασωσχευάζουσα ἀπαιδίαν. 569. Ἔν σου Σέδοικα.] Μὸὰ διὼ τῶν Ἑρμιόνην µε Ὁ ἀπολέσης, 
ὥσπερ διὰ σὴν Ἑλένην σὴν Τροίω. 564. "Αγαν] ᾽Απηνῶς, ὑπὲρ τὴν τύχη». 568. Καΐ 
σου σὸ σῶφρον] Καὶ τῆς Φρενός σου τὸ σόξον [ ἔξεπεσε τοῦ προσήκοντος, τουτέστι παρὰ σὸν 

ΔΝ στ -- 1 . ”- 

Σέονσα καιρὸὺν λογισμὸν ἐφβέγξω, λ2ιδορησαμεένη ἄγαν 9ρασέως σῷ Μενελάω. Έξω, φᾳσὶ, του 

4. 

σκοποῦ ἔθαλες καὶ προέδραµες, πλέον ἢ κατὰ γυναῖκα ἐπαῤῥησιάσω. Τὸ σώφρον ἐξ. ] Ἡ 

κ. Με ἀπολ. Ἐ]οτγ. 6. 15. Ερμιόνην ἀπολέσης ἆιπῖ. Βα5. ἡμᾶς 8ἀά. Βαγη. 
} ΕΙοσγ. 6. 15. καὶ τῆς φεενός σου τὸ σῶφρον ἐξ. ΙΠά8 σου ΞΗΠΗΘΙ Ῥτο σα. Τιπα 15. λογισμῶ, 

πίθγ(πε ἔξω, φησὶ, τοῦ σ2. ἔδωλες ῬΓΟ ἔξω τοῦ σ». ἔξαλλες. πεοέδεαµες εἵ ἐπαῤῥησιάσω εΧ 
επι, Ῥαγῃ. ΡΓΟ πεοσέδρ. θἱ ἔτι ἀῤῥησιώσω. ο ιΠί. ἔπαρρησιάσω. ὮὉ Ιάπνυπι οοπβγπιαπ{ Ἐλοτς» 

πιέγιπι υεπε[οῖς ἰΦάαπιιδ, πεσπο. Οπϊ 
56ηΏ5.5 ρατίιοι]α; εἰ ηθηιε Τ,οεχῖοῖς ν]σα- 
χῖρις Ισποίις αδί. ΛἸμςα. 

256. ΝΙΠΙ Πο νατῖαπέ οοᾶΐσες, απάε 
αρρατεί, ποὮ υρίᾳαε ΥεγΙπ 6556, οοά 
ία(υῖε ΈΒατπος. αἆ Τομ. 1018. Ἅῥδιῤδίατι- 
εῖυα ὀξύτονα ἴγι ὃς ιιζέἴπιαγι ἴπι γοσίο εξ φιιαΥ- 
ἐο οαδιι δ6ΠΙΡΕΥ ᾖγοᾶισσγθ. ἰσχὺν ἴΒΊΠΕΠ 
υ]άπ]α Ίοησα 1Π ΒορΗ. Α]ας. 118. 

Αγισιοίς. 
558. δίκην ὑφίξομεν] Μα]ε Τηέρεργείες: 

φῬαπαπι σιιδπεδίπιι. Ὑοτίεπάυπα εταί: 
{πι ζιιάἱοίμπι υεπίεηιις. δε Ότεςί. ν. 1666. 
δίκην ὑπόσχει. ΕΙίο: ἐν τοῖς κωµήσαις καὶ 

γείτοσιν ὑπεχέτωσαν ἑχόντες δίκας. Ῥ. 863. 
Ῥ. Εά. Ἐ]οῖη. νῖάἀ. οί ρ. 915. Ε. ἨΜιςα. 

561. Ἡμεῖς μὲν οὖν σοιοίδε’ ] Ἠ]ς ν]ιἆες ο 

{απαῖπα ρ]υτα]ε πιαςοα] παπα α5αγρατ], 5ἷο- 
ας 6 5ωρτα νεγεῖρις 657. εί 258. εαάεπι 
ΑΠάΤΟΙΑΔΈἨα ἆς 5ε Ίοᾳι1ετις αἲέ: ἑκόντες οὖν 
ὤκονσες εἰ πιτνοῦνσες, ααοᾶ εἰ ποἰανῖπαυς 

2 

Ἠεειὺ. ν. 509. οί Α]οες. 594. εἰ 257. 
Ψαγτιέδ. 

269. “Εν σον] Φζα]1σοι Ἱερῖί Ἕν που. 
ΦαΥ7168. 

“Εν σου δέδοικα.] Ί.εσο, ἓν σοῦ δέδοικα. 
Μις. 

365. ἙτυπεΚκ. ϱ ΙΠΘΠΡΥ. τθΡ. Ὠος Οἵ- 
ἀϊπο: ---- ὤλεσας πόλιν Φρυγῶν». 2εεΚ. 

1.66, Ἕνεκα δέδοικα. ἍἸΙείδ.. 
564. γ᾿ Ρο5ί ἄγαν ἀε]ενῖι ἘτυπεΚ. ΟΙ1Πῃ 

ΏΙΘΠΙΡΥ. τες. εί οᾱ. Ῥεπ, ΊἈαπι ἄγαν 
παπα Ῥος 5ο Ἠαθοί Ιοπσατη. Υ. Εάγτη. 
Μ. ΒοΡΗ. Α]αο. 699, 951. (94. Ἐντ. 459. 
υΡί οΙπηΙ1τοΥ οτγαίατη. «3εεΙ. 

259, ὦ γύναι, πρὸς ἄρσένων, πὐπεϊισι Γα- 
υοπέία πιαγίδιις ἀἰπίδεί, Ο πνιδεν. ο. ν. 946. 

1εἶδή:. 

ἄγαν γ ΑΙά. 
565. ἐξετόξευσε] Ἐά. Τναδο. ἵη πιατρῖπε ἐκ- 

σετύξευτα,. Απ Ιεσεπάιτη ἐξετόξευσε φρόνις. 
θρόνις Ἱπθργρχοίαπίιχ οοπίεηέι5 αἆ Ἠοπα, 
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ΧοΟ. Άγων ἔλεξας, ὡς γυνὴν πρὸς ἄρσενας, 

ο] 

26056 

3605 Καΐ σου τὸ σῶφρον ἐξετόξευσε Φβενός. 

ΜΕ. Γύνα τάδ᾽ εστι σρικρὰ παἲ μµοναρχίως 
Οὐκ ἄξι. ὡς φῆς, σης ἐμήν οὐδ Ἑλλάδος. 

Εὺ δ' ἰσθ, ὅτου τις τυγχάνει χρείαν ἔχων, 
Τοῦτ εσύ’ εκάστῳ μεῖζον ἦ Τροίων ελεῖν, 370 

370 Κἀγὼ 3υγατρὶ, μεγάλα γὰρ κρίνω τάδε 

ο. «4ιάασίεγ 5απο ο5 Ἰοουία, αἱ πια]ῖογ αἆ νῖτος, 

565 Επ (παπα πιοάςςῖαπα αρςαπηςίέ οοπέθπηρίι]5. 

34επ. ἨΠι]ῖαχ, Ιδία επί ραϊνα, οἱ Ιππροτίο 

Μεο ποπ ἀΐσπα, τί αἲδ, πεις (Οταςῖα, 

8οἆ Ῥεπε εεία», 11ο αἱ5 ορα5 Ἠαβεί, 

Ἠος ει]]θεί ρ]υτῖς οδί, «παπα Ττο]αιη 6αροτο, 

570 ΕΙ οσο Βία, ]αάϊςο επῖπα Ιδία 655ε ΤπαδΏα, 

Β, θβόνησις ἐξεσοξε ύθη. ΕΙ. 15. 566. Τάδ’ ἐστι σμικρὰν] Τὸ αρατῆσαί “98 φ/σὶν, οὖν ἔστι 

σης ἔμης στρατηγία; ἄξιονι οὔσης αἰχικσλώτου, ἆλλ᾽ ἐπειδὴ ὁ ὑπὲρ σης 

καὶ σούτου χοείαν ἔχων μέ γα σοῦπο νομίζω. 

”Ἀυγατρὸ κάμνω, 
569. Τουτ᾽ ἐσρ᾽ ἑκάστῳ] Καλώς ἐγίνωσκεν» 

ὅσι ἑκώσσῳ ἀνδρὶ { κωτεπείγουσα Τ λίθεία τιμιωτέρα νομίζεσαι τοῦ πορύησαι τὴν Τροία». 

οὕτω καὶ νὸν ἐμοὶ πολὺ μείζον φαίνεται τὸ βοηθήσαι σῇ Ῥυγατρί μου μᾶλλον, ἢ σὸ πορθησαι 

σὴν Τροία». 

Τροίας, ὅτι συναγωνίζοµαι σῇ Ἀυγατρί. 

α 9]ο ΕΊΟΤΓ, 6. 15. ρτο ἐπὶ τῆς 3. Τα. ἐπειδήπερ ὑτὶρ 3υγωτεός. 

ὦναγκαῖον ποῦτο ἠγούμαι, ἢ ἔκεῖνο, μὴ οὖν Σὰ σοῦσο αοίνῃ µε ἀνάξιον σης 
ὅτο. Κάγὼ Ἀυγατρὶ Σύμμαχος καθίσταµαι, τὸ 

Τη βπο νι]σο 
ἔχω, μέγα ή Ἐ]οτ. Ε έχω, τοῦτονομ. ΤαΙΤ. αἱ ο]1ά]. 

1 'Εκάστω ἆ. ἡ ατεπ. χε. Ἐ]ουτ. 6. 15. (πα. Ταιγ. ψτο ὦν 6) ἑ ἐπ. ΟΠΙ15515 ἡ ματ. χε: σα. οἳ 
Τατ. οπαἔέαπί θἰἶαπη 2αλῶς ἐγίνωσκεν. (πι. ἵη πορθ. τὸν Τε. ἀεβιηῖί. 
είίαπι ϱ ΕἸοτγ, εί χρίνη µε ἀνάξιον 6 οοΒ]. 5018] ΡΤΟ ὠνακείνη µε ἄξιον. ἘΙΟΙΓ. α 

Οάγς», δ’. ν. 285. νιἀ. οί γ΄. ν. 944. ἐξετό- 
ἔευσεν, Ίοπσο, (απᾳµαπα ασ ίατη, αὐ]οοῖε 
Ῥτυάρηίίαπη, φρόνις Παθείαχ οἳ ΤΥεορΏτοῃ. 
ν. 1456. ΟΓρρίαπ. Πο]. Ι. 6255. 

Ἠοσγο]ίμς: ἐξετόξευσε, ἐξέπεσε, ααοᾶ ῖ- 
ἀαεπα Ιπίατρτείατηεπίαπα πχε]ας οοπνεπΙτεί 
α]ίοτῖ ΙοοοΠ1, 56. ἐκτετόξευσαι.  Ὑ ΘΤΌΙΙΠ 
ἐκτοξεύειν ἀαρ]οϊ ππϊπίπηἁπα πο οΠΙ ΙΠ86ΓΥ- 
ψί, ἐζεσοξεύετο τὰ βέλη αριᾶ Ἠετοᾶοίιπα 
να]εί /αοιατιῖο αὐδιιέα δισιέ ἐεῖα. ΑΙΟί 
{ΑΠΠΘΩ ἀῑνοΓςΙΞΦΙΠΙΕΠΙ ΤΘΙΠ 5οπαί, 56, φιιαι 

ζοπισὶκείπιε αἰἰφιῖά α 56 αὐλίσετο ἘΠΙ]ο 
Τά, Ρ. 125. ᾗ διαζευχθεῖσα [ψυχὴ] μέχρι 
σοῦ παντὸς αἰώνος ἐκπετέξευται, Ιάθτα: ὁ 
ὑπερόριος ἀφροσύνης ἑγαῖρος ἐκτετόξενται. Ῥ. 

164. Πθγαπηπ(ας: χατεψευσµένος, ἔκτετο- 
ξευκὼς ἀλήθειων Ρ. 3994. Εά, Τατπερ. 

Φρόνιες απ Ῥτο Φφρενὸς Σαβ εϊοπάννη οί, 
ἀπρ]ίαγο Ἱπαῖρῖο. Αριιά τοςοπείοτες Ῥοῦ- 
ἴα5, αἱ ΊγοορΏχ. 1466. Ορρίαη. Ἠα[ίοιιί 
1. 655. ἱσηπίβσοατο νἰάείαχ Ργιάσπεἰατε 
νε] φοϊεγίαπι: πλ ί]ααε γείαί ἵνα αριᾷ Ἠο- 

Τη πο οὖν αἀάϊάΙ 
αἰνώλδινοείο 

ΠΠΘΤΙΠά 4ποσαθ αεοῖρί Οἆγ»». ΤΥ. 958. 
1οπιιπι τοάιαἰέ πιασπαπι ϱγιιεπέίανι, Ἱ. 6. 
πηασπατη Ργαάρη(ἶοο {αππατη. Οοηῇον ΗΠρ- 
Ρο]. 698. Ιρς. Τατ. 692. Ἠεί]οῃ. 1 106. 
(μαπιοῦΓοΠΩ ΏΙΏς 54ΠΘ ΤΠΑΙΙΤΗ: ἐζεσόζευσεν 
μένος, ἰαπφιαπι ον αγοιί ϱ20)εοῖέ Ίνα. μένος, 
γα. Ἠοπιοχ. ΠΠ. α’. 105. Ῥίϊπά. Ὀγν. ΤΠΠ. 
Αηῆςίγ, 9. Νορίο Ἠιρρο]. 987. Μιας. 

Καΐ σου τὸ σώφς; 2ν ἐξετόξε υσε φρενός.] 8ος- 
Ἡρει Ἱασῖί σώφρόν σ ἐξετόξευσε εἴο. Εδέ 
αὐ{θΠῃ τησίαρΏοτα α ασ] αίοπίοις, ααϊ 
8ςΟΡο αβετΓαπέ, σκοποῦ ἐλνοξέύουιν, αέ οἷς 
ἐκτοξεύω Ῥτο ἀποτυγχιώνω, νο] Ροίῖ5 ε]α- 

ου]αϊα ο5ί; οἵς Ατσίορμαμος ἀῑκιε βίος 
ἐκτετόξευται, υἱέία οπ]αµδία οδ ος νε] 

Επιῖφδα, τί οχ αγοιι εασ]{α. ῬΒαγπδς. 

ἐξετόξευσε ο». Ἱηῖοτργοίαίας ἐξέπεσε, 
Ρτοιί μῖς τοάάΙ ἀαυιυῖε: Εὲ πιοδεγαἰο απιῖ- 
απὶ ἐιὶ {ο ἀθδιί. Μειαρβογα 5πηία εσί 
α ασιαίοτῖθι5, πο αμ] α δοορο αθεγταπέ, 
6ᾶ φιῖ οπτιέδ 5αρίίίαδ δαριίαπάο οοπιδιτν- 
εογιώα. .Ἠεαίμ. 

νῬ2 



59 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

/ / 

Λέχους στέρεσθαι» ξύμμαχος καθίσταµα!. 
Ν Ν Ν 1/ / 3 ολ / ώς 

Τὰ μὲν γὰρ ἄλλα δεύτερ, ὧν πάσχη γυνή 
᾿ Ἆ 2 ς / ) 5 / ΄ 

Άνδρος ὃ ἀμαρτάνουσ» ἁμαρτᾶνει (9ίου. 
3 -” ο” -- / λ 

Δούλων ὃ ἐκεῖνον τῶν ἐμών ἄρχει χβεων» 
-- . ” / 

476 Καὶ τῶν ἐκείνου τοὺς ἐμοὺς, ἡμᾶς τε αρὸς. 

Φίλων γὰρ οὐδὲν ἔδιον, οἵτιωες Φίλοι 
) - / ᾿ ᾽ λ τν / 
Ορθως πεφύκασ., ἄλλα κομα χρήματα. 

7 Ν λ ο 2 λ σ 

Μένων δὲ τοὺς ἀπόντας, εἰ μή ῆσομαι 
ρε 1/ ώς 4 ] ᾿ / 

Τάμ ὡς ἄριστα, Φανυλὸς εἰίΜ κου σοφος. 

990 ᾽Αλλ᾽ ἐξανίστω τὠνὸ ἀνακτόρων εῶς 
ε λ ν Ν -ω ον 2 / / 

Ως, ἤν Φάνης σὺ, παῖς ὀδ ἐκφεύγει μὀρον» 

Σοῦ ὃ οὐ φελούσης κατθανεῖν, τόνδε Άτενω. 
.. ε] / ”. 

Δυοῦ ὃ ἀνάγκη Φατέρῳ λιπεν [βίον, 

Φτδ 

Νε ρηνοίαγ εοππυβίο, 51} αἆ]ιίοΥ. 

Ναππ αἰῖα αιήάθπα αἱ ππίπογα Γογαί τω]1οΥ: 

οσο οχο]άεης νίτο, εχοϊάΙί νῖία. 

Οοπινοπῖέ αιέοπα 1 Ἰ. ο. Ἀοορίοϊσηιιπι, ἹΠΡρεΙατε ηιεῖς 5ειν!», 

375 Ἐίτωςσδ, ππε(ιθ Ργαίοτεα ἴ]]ίας εογυίς. 

Απηϊσοσαπη οπΊπα ΠΙΠΙ] οδὲ Ρτοργῖαπη, οί ατΏϊςϊ 

Ύοτο 5υΠί, 56ἆ Ῥοπα διώιέ οοπιπιιώιῖα. 

Ἐχροσίαπς απίθτη αὐδοπίος, οἳ πΟΏ «ομ5Ωίαπα 

ΊΤεα απαπη ορίπης, Ίσπανια5 5µπα εί ΠΟΠ 5αρίεης. 

580 βεά 5ατσεῃς οεἆε εκ Ίος {οπηρίο ἆεα., 

Ουῖα 5ἳ {ὰ πιοπῖασί5, Ῥίετ ἶδίο ο Γασῖθί παργίθΠη ; 

Το νετο ποπ νο]οπίο ποτ, Ἠωπς ΙΠίθγβοῖατη : 

Ἄδοεςςο αιέθΠα σέ εχ ἀιοῦιας αἰέεγάπῃ τεΙίπαεχε ΥΙέαΠῃ, 

/ ” -” 

5. γὰρ λέχους στέρεσθαι μέγα Ἀ κρίνω. 570.54. Κρίνω] Ἡγουμαν δοκιµάζω. 74. Δούλων 
δ) Σ - ἜἘ 2; ο. ο Σ 2 / «/ -. Ν δις. ΄ 4 2 ΄ 

ἐκεῖνον] πειδη εἶπεν ἡ ᾿Ανδρομάχ-η, ὅτι ἀνάμεινον τὸν Νεοπτόλεμον, λέγει οτι εξουσίαν 

ἔχω τῶν αὐτοῦ ἢ δούλων, ὥστε καὶ χωρὶς αὐποῦ πιµωρεῖσθαι. 276. Τοὺς ἐμοὺς,] Τους 
3 νν ἶδί, Ν 9 7 / -ο”- -- ) 9 ᾿ ὧν ος 3 Α ει ο 5 
ἐμοὺς ἰδίους. στην 9υγατέρα φησιν. Ό8δ. Δυοιν ὦν.] ᾽Ανάγκη ἐστὶν ἑτέρῳ ὤποθανειν. 

« ος 5ε]ο]ίοπ Ῥοδί τ. τικωρεῖσθωι Ἀὰ ν. 574. Ἱερεραίαχ ἵη οᾷᾱ. 
} Λέγει θ5ί οπι, ῬἘάτη. ΡΓΟ λέγε. καί, (ποὰ ριοθεοάεραί, τα Ἱππρογέπππῃ δέ 6 5ᾳᾳ. Ἰλαέιπι, 

ο]εεί. Τιπι Ε]ογ. 16. ἔχω τῷ αὐτοῦ δούλῳ, πάς αὐτοῦ τευἙρὶ ΡΓΟ ἑαυτοῦ. 

Ἐκσετοξεῦσθαι: ἐκκενῶσθαι" ἀνηλῶώσδαι. οἳ Ἐά. Ἰμα5ο. πάσχη. Ἰμεσὶ Ροίςί: δεύσερ᾽ 
} ν πάσχᾖ, Ἱ. 6. δεύτερα, ἃ ἂν φώσχη. λ .. -”- - ἆπὸ μεταφορῶς τῶν ἓν σῇ σοξείῳ ἀναλισκόν- κἆ 

των σὰ βέλη. ᾿Αρισσόφανης Πλούτῳ' (54.) 
σὸν ἐμὸν "Ηδη νοµίζων ἐκσετοξεῦσθαι βίον. 

διζᾶ. 
368.5. Ψἱά. ΟαδαιΡ. 1π ΑίΠοΠ. ΤΙ. 65. 

Ῥ. Ρ. 159. 4ε Ἐιρι]ο, ἨΒιωπ. 
5τ9. πάσχοι] ΜΡΕ. Α. Β. Ἑ. Π0. Ῥ. 

ο αάιας. 
δεύσερ᾽ ἂν πώσχοι γυνή] Δεύτερα πάσχει 

Φίοῦ. Τσϊπο. Τ,Χ ΧΤΙ. 5εἆ ἂν πάσχοι οᾱ. 
(ε5η. 1549. νὶάο Μεπαπάχ. Ρίοὺ. 96. νε] 
ορ. ου 1 ϱ. 1528. Αα. το. 

δ 



ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ. 

ΑΝ. Οὗέμοι πικρὰν πλήρωση, αἱρεσίν σέ οἱ 

δὅ 

396 Ῥίου καθίστης' καὶ λαχοῦσά Υ ἀθλία, 
” / 

Καὶ μὴ λαχουσα, δυστυχἠς καθίσταμα!. 

΄Ὢ μεγάλα πράσσων αἰτίας ωικρᾶς πέρι, 
” / / 2 2 ρω ο / 

Τιύου τί" χαΐνεις μ΄ ἀντὶ του; ποίαν πὀλιυ 
”/ / ω 2/ / 3 / 

Προῦδωκα; σίνω σὼν ἔκτανον παίδων ἐγώ: 

990 Τοἴον ὃ ἔπρήσα δωρ: ἐκοιμήθην [ία 
ΔΝ / 

Ἐὺν δεσπόταισι’ 
Ν ”- Ν Δ λ 

Τον αέτιον τὠνὸ :; ἀλλὼ τήν ἀρχῆν ἀφείς, 
« / Ὁ 

Προς τὴν σελευτῆν. υστεραν οὐσαν» Φέρει: 
/ ” ο, .” / 8 2 λ Α΄ 

Οι μοι Λαλων σὠνὸ ω τολαιν εωῶή πατρίς. 

986 

290 

ο ο ” ρω ” 

Λατ ο. ου εένον ΑΤΕεΡΕίζω 

295 

305 Ὡς δειὼ πάσχω' τί δὲ µε καὶ τεκεῖν ἐχρΏν, 

”Αχθος τ) ἐπ᾽ ὤχθει τῷδε προσθεσθαι διπλοῦν: 

πα. Ἠσοιι παϊμ], αοθι ρα 5ογίοποτΏ οί εἸοσίίοποπ παϊΒή 

ὤδρ 

Ἐ{ πο ο,σοης, ΙπΕο]ῖχ 5Ηπη. 

για ρτοροπίς: εὲ οἸσομς, ΠΙΙΒΕΓΕ; 

Ο ααῖ ππασπα οαΗ5αϊη ο) Ῥαχναπα ππο[σίς, 

Αιιά!ϊ, αι πηο Ιπίογβεῖςὁ απατοῦ ου. χρετα 

Ῥτοςῖαϊ 2 αφ αθπα ἑπογπα ἩβετογαπΏ Ἰπίοτ{οςϊ ορο 5 

2900 Ωααπι ἆοπαάπα 1πορπαϊ 2 ἀοτπηϊνί εοδεία 

ΟΠ ἀοπαίπο, οί {αππεπ 116, ΠΟΠ Ιδέαπῃ Ιπ{ρτβοίος, 

Αιίοζεπι Ἠογυπα: αἲ ρτϊποΙρίατω οπΙίεη», 

Αά Ώποπη, αι θδὲ ρορίοτῖος Ἱππρείιι Γεητῖς, 

Ἠειι τηϊΏῖ Ῥχορίος ἴδία τησ]α!. Ο παῖδοτα Ίπεα ραΐτῖα, 

Ώιαπι Ιπάΐσπα μαίίος! ααῖά Υετο πηΒῖ οριΙ5 εγαί Ρατετε, 

Έτ αἀάθχο ἀαρ]εχ οπι5 αἆ Ἠου οπα5” 

- - -- -- ’ Β. 254. Κλήρωση,] Κλβρον, ψΨἼφον. 586. Δυστυχὴς καθίσταµαι.] Κἄν σε γὰρ ἕλωμαι, τὸ 
Ν -”- Ν -- /΄ ΄ 

ἐμὲ σελευτῆσαι δεινὸν, κἄν πε ἕτερον, τὸ τὸν παΐῖδα ἀπολέσθαι πανδεινόν. 599. ᾽Αρχὴν 
3 ΔΝ . Ν ν 3 Ν ”/ Ν Ν 3 / [4 ν 2 3 ΔΝ κ 3 Δ » ντος 

ἀφεὺς,] ΑἉλλοα στην ἄρχιην εώσως προς την ἄναιτιον φερει. καὶ ἄλλως. ἄλλα σην ἄρχην του 

πράγματος ἀφεὶς πρὸς τὴν τελευσὴν φέρει. 505, Τ1ρὸς σὴν σελευτὴν, ὑστέρων οὗσαν, Τὸ 

γὰρ τέλος τᾷς ἀρχῆς Σευτερεύει καὶ " ὑστερεῖ. 596. "Αχθος τ’ ἐπ ἄχθει] Επὶ σῷ ἄχόε 

κ Κἄν τε ἔτει 6 ΕΙΟΠΤ. 6. 15. αάΙάΙ. μες. ἂν τὸ ἔτεεον ἕλωμαι ---- μῶν τὸ ἕτερον. 
Ἰ Ὕστερε ἙΒατῃ. Ῥγο ἱστοςεῖ. 

576. Φίλων] Ἠιςο τοίετ Έταρτι. Αάαρ. 
1. πιϊοογιώπι οπιπῖα εοπιηιι(πῖα. «Ἠαγπεδ. 

5861. Ὡς, ἂν Φάνης σὺ, παῖς ὅδ ἐπφεύγει 
μόρον,] Ἱμερο ἐκφεύξι. ον. 

,. 5989. κτενώ.] Τα Μ5. Α. οί Εά. Τ.α5ο. 
ὙΎμ]σο κτανῶ. Μμςα. 

588. ΤΠιῤοῦ] «ολ. ΜΠίοπιις ]ερῖέ πυβοῦ 
ἃ πυνβάνοµαι, 1ἴομα καΐνεις, {παπα Ῥγίὰ5 εΓαί 

καῖνε; θιοά Ροδίοηυπα ατα Ῥοα]ίσετο 
Ρἰασοί, οἱ Ἱία αιίάσπα Α]4Ι οά]ίος Ύπατο 
1Π {θχίΙα τουρρίπα 5.  ΛάγΠΕδ. 

Ἐτιπο]. αιασίιοχ]ίαίο ππεπηῦτ. τος. 16 
ἀθάῖε : 

πιθοῦ τί. καίνις μι’ ἀντὶ τοῦ: --- 

Ἐογπηπ]α σπιθοῦ τὶ εἷο Ἱεσίαι ΒορΗ. 64. 
ΤἘντ. 1454. ου]. 

Ῥ5 
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Τι δητ ἐμιοὶ ὅην ἠδύ: πρὸς σί χρὴ λέτευ: 

Πρὸς τὰς παρούσας, ῇ παρελθούσας τύγχας ; 
ο“ ΔΝ δν όή ΄ 

τις σφωγας εν Έκτορος τροχ/ήλάτους 

400 Κατεῖδον, οἰκτρῶς τ Ίλιον πυρούμεενον, 
Αὐτὴ δὲ δούλη ναῦς ἐπ ᾿Αργείων ἔδην, 

400 

Οωῖά 1ρϊαχ πῖῖ Ῥοΐεςέ 6556 5πανο υῖνετεῦ αἆ απῖά οροτίεί πῃε τερρίογο 2 

Τζααπι αἆ Ῥγεβεεπίοπα, απ αἆ Ῥταετίίαπα Εοτίαπαπη 5 

Ὃυας πεοσπι Ἡ εοίοτῖς ταρίαά ουττα 

400 ιά, εἰ πιῖδετο Ιπῃατητηαίπα Πάπα 5 

Έλε Ίρφα 5εγνα 1Π πανε» Αγσίνογαπη αδεθηά[, 

.-- . Αα. ”- .. 

ϱ, σῆς δουλείας τὸ μα) παῖδα δοῦλον σεχεῖν. 
ο. ' -- 

συ] ζᾳν ποιαῦτα σπεπονθυῖαν. 

.- ”- ΄ -” 

5907. Τί δᾳσ’ ἐμοὶ ζην] Βέλτιον γὰρ τὸ ἀποθανεῖν, 
404. ᾿Ασὰρ τί σαυτ’] Τὰ κατὰ τὴν πασρίδα χαὶ σὴν ἐν πολε- 

ᾗ, 1. / 29 / ν { / ν -” 

µίου παιδοποιῖαν τί ὀδύρρμαι λόγω, ἥσις πούτων τὸ Ἀ δεινὸν αὐταῖς ὄψεσι προεθεώρησα, σφα- 

κ ἙΒαγῃ. δεινότερον. Οπσπ. Ίπο 5ε]οῖ]α Ίαπα Ίου πιοᾶο ἀἸσεςβίδθεπι, Ιποῖᾶϊ ἵηπ ποίαπι Ῥος- 
φομ] Τπ Κίάά5 Τγαοίς απ Ηἐκοε[ίαπεοις 6 γποῖσπι οἱ ΠΒ. Ε. ρ. 581. 9ᾳ. πΏῖ, Δρρο- 
εἵίο Ίοεο ε ζυπίῖπα ρ. 489 α. Τί δητ᾽ ἐμοὶ ζῆν. τὸ πωτὼ τὴν πατε. εἴο. δε αἆ ἀρχὴν 

'δὲ ποιεῖτωι τοῦ «Ὑρηνειν. 
-- 3 κ" -. 3 -- - 

Τ{ δᾳητ᾽ ἐμοὶ ζἤν. τὸ ἔν ποσὶν οὗ» ἐξιεμω. --- πεπονβυων. Ἠσεο αἆά1ί : 

1ερε, Τί ταῦτ ὀδύρομαι] Γὼ ματὰ τὴν π. (86. ν 605.) ». τ.ἔ.π. παιδοποίῖαν (ν. 594.) τέ 
ὀδύρομαι. ΟΡροβδ/Ἱοπεπη απεργῖί 96]Ο]. ΙΠ{6Υ ὀδύρομαι 596. αἳ 2ατεῖδον 509. εἴ τὰ Σ' ἐν ποσὶν 
--αμὸ ραΓοπί]ιοςί Ἱπο]ιδΙί. Μος τούτων τὸ δεινότερον Ἱπερίο Ἱπίετρο]αί Βαγη. εί 5οἶο[ία 
Ἱία ἀἰνΙάΙξ: σωεῖται τοῦ 3 εηνέν. Τί δᾳητ᾽ ἐμοὸ ζην. "Τὰ ἐν τοσὶν οὐκ ἐξιμάζω. πὰ πλ. (ρ]επε 

504. ἐμοὶ Τ,α5ο. 
5ο7. Ἐκ ΦολμοΠαςία απποία(Ίοης. Ἠσαί 

ποῃ Ἰονῖίος οἶτοα Ἱπ]ία νε] οοτγηρία, νεὶ 
οἵατα Ἱπίρτρο]αία, Ώου φα]έεπι τοοίο ν]- 
ἄθογ «ο]]αρῖς»ε, 6ΗΠ1 νεῖδις 597, 6. Ιέοπῃ 
ν. 404, δ. ἹΠβάθιω ἵη ]οοῖρ «οΠοσαίο, 
υδῖ πωτςο ἵπ Ἠας οἀμῖοπο οχΠΙρθη{Ηχ, ἵπ 
5ο οχοπιρ]ανί Ιπνεηϊςσθ, επ 1π ο1ῖς εί 
Μ8β. οίίαπι οπηπίρας 5οἆε5 ϱΟΥΙΠΗ ΙΠί6Γ- 
πηιάθπῖαχ. ὮῬτῖππο 14 οκ ογάῖπο οαπάϊ 
νογϊαϊτηϊ]ο οδε: Ῥοδίαπατη επῖτῃ, τεοϊῖίαίο, 
έξ σε, ἵη ΙπΙΙο αηποϊαοπῖ5, σί δησ᾽ ἐμοὶ 
ζην, ἵπ ϱο ἀἰαάιςδ οοπηπιοταίι5 οδδεί, εκ- 
ΡσαπάιπΏ μκοῖρῖς Έππα ἀεππμπαῃ ἀτὰρ τί 
σαῦτ᾽ Ἰδύρομαι. Ὠεϊπάε ευη Υοιδας 590---- 
405. εχρ]οαίοποπα 5υπηπηαΏπα Ῥετερῖςοί, 
Ώαο εοπΒπιο αἀ]αηπσίέε: τὸ δὲ πλησίον ὄντα 
κακὰ εὖ δακρύω καὶ ἀναζητῶ: Έις 41ο Τε- 
Εογοπάα οἶπί, νῖπ ορις οσί ἀἴορτο. ὮΈῬο5- 
«ποπιο Ἠσο θ]ας νετρα ἀῑδεγίῖσεῖπια 5αΏέ 
ἀρχὴν δὲ ποιεῖσαι τοῦ 9ρηνεῖν, σὸ, σί δῇτ᾽ ἐμοὶ 
ζην. Ἠαης αππίθιη νοΓΣΙΙΠῃ «οἱ]οςαίοπεῃ, 
ςἶ νο] Φο]ιο]ῖαςίς αιιείογίίας αμεδδοί, 5εη- 
δις, οτοᾶο, 1ρ56, δέ οτάο 5οπίεπίία ας 
εοπηπαεπάατοπέ.  Νεααε οπίπι νοηφϊταῖ]ε 
οσί, Αιιάτοπιαςποῃ, ασε ἰ{απίαπι αποά α 
Ριεογιίοτάπὸ πηἝ]οτια οοπίέεπηρ]αίοπε 
56.6 τονοςανῖς, (α) αἆ θα πΠοχ τοστεᾶ!, αί- 
απςε οτγάϊπθ, α 4πσᾳαο {ετε αεοϊἀετατί, 

ΘΟΘΏΡΟΤΕ: (Ἠ) Ἀεηιε Ῥορίεα, επτι ἀιρῖ- 
έαχο 5ο ἀῑχίδεοί, αἆ ίγάπι ῬοίβΙπηάηα 
πηθΠίΘΙη το{θΥχοί, Ῥτοβδρηίία 5ο. ΑΠ ΡΓαίθ- 
για Ἱπβοσιπῖα, (6) 4ε Ῥτεειοτῖᾶς πὶμῖ] ἆἷ- 
«οΥ6, Ῥγαδοηέία ἀἁιπίαχαί Ῥεγδεηι. Ῥεά 
π{ Ἠσες οἸατῖας αΡραγθαπέ, Ῥγοροποπάί 5υη{έ 
1ρεῖ νοίσις, 41ο ογάῖπο Ἠασίοπας ἵπ εαεῖς 
φοτ]ρίί 5ι1ηί : 

ἐτὰρ τί ταῦτ ὀδύρομωι, τὸ ὃ ἐν ποσὶν ἁτὼρ τί ταῦτ᾽ ὀδύρομωι, τ 5 

οὐ» ἐξιμόζω 2ο) λογίζοµαι μαμά: (8) 

ἅτις σφαγὰς μὲν Ἕκτορος τεοχηλάτους 

2ωτεῖδον, (ϱ) εἰωτεῶς τ' Ίλιον πυρούµενον. (9) 

αὐτὸ δὲ δούλη ναῦς ἐπ᾽ ᾿ Αργείων ἔδην 

Σόμην ἐπισπασθεισ᾽ (0). ἐπεὶ δ) ἀφιμόμην 

Φβίων, φονεῦσι Ἔλτορος νυµφεύοµαι. (9) 

σί δητ᾽ ἐμοὶ ζᾷν ἡδύ: πρός τί χεὴ βλέπει»: 

πεὸς τὰς παρούσας, ἤ παρελθούσας τύχας: (6) 

21.5. 

Τη νοχεῖριις {απεροπεπάϊς Μαςσγανῖαπα 
φθειίιι5 Ὦτ. οί 404. 5. ροξυῖς, αθί να]σο 
596.5. «Βεεῖ. 

401. (εᾱ. Β.) Καὶ παῖὸδ ἀποβληθέντο περ- 
γάμων ἄκρων] Τα]ε αιϊά ἆεεδςο Ἠϊς ]ουἳ 

νἰἀευαέασ: πεηιιο επίπα ρτοραΡί] εδί, τηι]- 
ρδτοπα Ιη{ε]ίσσπα 5ἱ Αδιγαπασῖς π{οταπϊ 
ου]έατα; αααπάο οεείεγας 5ιιας οα]απηῖέαίες 
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Ἰζόμης ἐπισπασθεῖσ' επεὶ ὃ ἀφικόμην 
Φθίαν., Φονεῦσι Ἑ,κτορος νυμιφεύομιαμ. : 6 . 
Αταρ τί ταῦτα δύρομιαι, τὰ ὃ ἐν ποσὶν 

4056 Οὐκ ἐξικμάζω, καὶ λογίζομαι κακά : 
Εές σαῖς οὸ ἦν 40ἱ λοιπὸς» ὀφθαλμς (ίου" 

Οππίδας αὈδαασία: απαπάο αίθιη γεπῖ 

Τη Ῥημιίατα, εοπ]ας 15, α αω]διις Ἠεσίος εταί «α.51ΐ5, Πο. 

Φοά αυ]ά Ίαο ἀθρ]οτο, αι Υογο σισιέ απίε Ρεάςς, 

405 Ἀοπ Ιπάασο, ηθαιε Ρεγροπάο πηα]α 2 

Όπις ἴδεο Ἠας ογαί παῖμῖ τοβα ας, οεσ]5 υ]ία»: 

ΔΝ 4 -- ”- 3 ΄ Ν η ’ 2 

5, γὰς Ἕκτορος, Ίλιον πυρπολούμενον, πὴν πεῖραν σης αἰχμαλωσίας, σὼ δὲ πλησίον ὄντα 
χακὰ οὐ δακρύω καὶ ἀναξητῶ; λέγει δὲ τὴν ἐπιδουλὴν Μενελάον. ἀρχὴν δὲ σποιεσαι ποῦ 

.- - / - /΄ 

Ὀρηνεῖν. 404. 5ᾳ. Τὰ Σ ἓν ποσὶν οὐκ ἐξικμάζω,] Τὰ σολησίον, σὰ νυν µε περιέχοντα κακὰ 
ει) ΄ Ν Ν 3 / ΔΝ Δ Ν -- ᾿ / / 3 μα | ο 

οὐ δακρύω" παρὰ τν ἰαμάδα σὺν περὶ σὸ 9ρηνεῖν. Εξωμάζω,] Δαμρύω, ἀναζητώ, ἐρευνῶ» 

ἀῑξίίπσιεης Ροςί ζήν). Δ) «ο ἀεοερίις Μιιςσς. Ιη{ε]1σῖέ, αιαδῖ ο58θί τούτων δεότερα 
εἰ 9 εηνεν τὸ, σί Στ ἐμοὶ ζῆν, δί ρτοῦαίωπα 81 ορε Βε]ιο]ασία», Υοδη5 Εγ, αἱ1ο οτάῖπε 
Άο νι]σο ἀΙ5ροπεπάος 6556. Εί ααοἀ αά ταπι ἵρβαπι αἰθληαί, ορίῖταο 1]ε απάθπ. θεά 
1Π «ο]ιο]ής5 Ρεγδρῖοιιε οογγϊσεπάπΠι, ποεῖται τοῦ «ρηνεν. "Τὰ ἐν ποσὶν οὐχ. ἐξιμµ. Τὰ πλ. 

---περὶ τὸ Φρηνεῖν. Τί δῆτ ἐμοὶ ζῆν. Βέλτιον---- Νθπηρο Ιδία τί δᾳτ᾽ ἐμοὶ ζῆν 81ίεπο 5ε]ιο]ῖο 
Ῥγαήχα 5ιπί οὗ ργασεάεῃς Αρηνεέ. Ἠαο 16, γετ]βεῖπιο, Τίαφπε Υγ. βέλτιον ---πετον- 
θνῖταν γετῦα Ῥοδί5ε ν. 404. ργορβχ!. 

οππποτατοί. ΧΟΠ ἔαπΠεΠ 5αΠΟΙΙ5ΣΙΠΙΟ Ῥού- 
{5 Οατππεπ οῬίταάετο αιιδί 5ΗΤηΙΙ5: 5εἆ 
ἁαδῖτ νεπίαπα Τ,θείος, ααοά Ἱπίτα «αησεἰ- 
1ο Ίαο Ππε]αδίπηας; κὐτοσχεδίασται γάρ. 
ΦΙπ Ἠωπο 1,εοίογ ποπ αἀπαιεοίς αἰἴαπα 
5α]ίοτα οαρίαι 1ρδις Ειωπρίάϊς τεία 9εσ- 
ππεηίαίµτΏ, ΤΙύργων τε ῥιφβένα' ᾿Αστνάνακτ) 
ὧπ᾽ ὁρθίων, 4πεπα εκ ἀθείππο Ἠα]ας Εαθι]ας 
τοτδυ τωιιανίπχας. Ῥαγηθδ. 

Ὀε]επάιπα αξξαπιθηίαπι Ῥατπες, υ{ 
α]ἷα εἶας, ααῖθας Ροδθίατη οποτανῖ. Τταῖιι5 
ἴαππεπ τοπ. Αίπαῖ Ειτρίάες, 14 οἳ 
νο]μῖσοί, οοά οα νοτα εκ Απσιϊ πηρπίο 
εἰσηίΠεατο ἀθεθοπί, ρα]ίοπι ἀεάϊςεοί, καὶ 
παῖὸ ἄκρων βληόέντα περγώµων πο. Ἠείδί. 

4035. ἐπισπασθεσ'.] Τάι ΜΡ5. Α. Β. Ὁ. 
υ{ οταάῖτε «οπ]εςρταί ΒΙΘΙΡΟΠΙΙ4, οοΏ{εγεης 
ν. Τ11. Ἴτοαά. ν. 8886. Ἠε]εῃ. ν. 116. 
Ἐά. Α]ά. ἀποσπασθεσ. ισα. 

ἸΜοπεί Ε]ετ». Ψοτ. ρ. Ἴδ. ἀπεσπᾶν Ἰο- 
ειπα Ες πο Ἠαβετα, ααοά οἰσηϊβεοί, αυεί- 
[ενε, αὐδίγαλεγα α ἴοσο. ἔπισπᾶν «ο, 41ο 
Ἠΐς, 56ηΏ5α οἴἴαπι Ῥ]ή]ορίτ. ΊσοἩ. 1, 18. 
Ῥ. Τ90. ΆΛεεξ. : 

405. φονευσιν] Τία Ῥατίεῖοης. οΠ1Π. Ίο. 
εί Ἐίά. Τ.α5ο. Ἐν. Α]ά, φονευσί 9’. Ἠμος. 

1,εσε, φονεῦσιν Ἕκσορο, Περί. 
404. σί ταῦτα δύρομαι,] 9ίο Ῥοϊδοπυς 

δἆ Ἠος, 754. νὰ, Μεὰ, 160. 

υ 
405. (αρ. Βατη. 5958.) ἐξωωμάζω, ἐπδίοζο, 

πηϊηίπης Ἠῖο οοΠνεΠῖτο ΠΘΙΠΟ 5επηεὶ πποπῖ- 
αι5 ἁαριαΡῖε. Ορπααπι 5επίεπΏαπῃ {αςθ- 
το ἐξεσάζω, 5ἳ οοτγαρίο]α: ταῖῖο τεάἁΙ Ῥος- 
ο, {αιε εοππποάµπω ο58εί, 5ἱ Ῥοηι5 
Αποίογ Ῥγαλοτεί, ἐζιῤμάζω, ἰπυεσίπο, αΏ 
Ίθμα, υεδϊσίωπι. Απα]οσία εετίε Ῥοπα ο5ί, 
ααῖρρε οαἀεπ, Ύυα αυμάζω, χειµάζω, 
ὀνομάζω, 3 αῦμα, χεῖµα, ὄνομα Βιυηῖ, 

Μις. 
Οὐν ἐξικμάζω,] Τὸ { ἴπ ρμάζω εοπηπηιιη]5 

δέ «γ]]ασα. Ὑιά. αἆ Ἐπαπίο, γ. 19. 
γοχ Ιπῄθαισθῃς, 5ἵ Ῥτο ἐκδακρύω. ἐχμιὰς 
«Ἀπθη, ἠίηιΟΥ, ῬΙο δάκρυ, ἴαογψππα, 54815 
Ῥοδεΐσιπα; αέ γος οου]οσαπα Σαίΐπε, 

αγ7ιέδ. 

Ἠεαί], ἐξικμάζω ΥοτΏί 6υαρογο, ετ/αζο; 

τοριάϊαίᾳυε εοπ]θείιγαπι Ῥαγποδή. Βεολ. 
Ἐογδίίαη, ἐκλικμάζω, ευεπ{ζο, 4445ἱ 5Γ8- 

πα Τη ΥΔΠΠΟ, ία ομτας Ίπθας αησι]ας 

ἀναῤῥιπίζω, φςεῖτο, η αἰίαπα οχοι{ῖο, σζ. 

Ἠος», Υ. Ἐκλικάζω (]. Ἐκλικμάζω.) Οοά 

οἳ {Τε ν]σαία ἐξικμάζω Σετνείατ, πηρίᾶ- 

Ῥίοτα ο ἀεδιππία αὓ Ἠειςδ, απαταπα 

5ασοις αχρσϊτη(ατ. Ῥοβαῖί «ποπ ἆθ 
ἐξιχνάζω εοαϊ(αιϊ, 14 εσί, ρεγεφιιοΥ υεσίῖ- 
ία, ὑπυεδίσο, Πεἰδ. : 

Τ,ουίο νι]σαία οί Ῥτοβα, 5εὰ α πεπ]πε 
τοσίε εχροςίία, ἐξικμάζω Ῥτορτίς θςί εχσίεοο; 

Ὅ 4 
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ρω ” ον ” / Ἰ 

Τουτον κτανεῖν μέλλουση» οἱ: δοκεῖ σὰδε. 
Οὐ δῆτα, τοὺμοῦ γ οὗνεν ἀθλίου [ίου. 

.” 4 

Ἔν τῷδε μεν γὰρ ἐλπὶς, εἰ σωθήσεται’ 
ν] ά ) / Ν ” ο ΔΝ 

Εμοὶ ὃ ὄνειδος μή ανεῖν υπερ τέχνου. ν 410 

410 

/ 

1δοὺ προλείπω (βωμόν' ἦδε χειρία 
.,ϱ .» / : 

Σφάζει, Φονεύειν, δεῖν, ἀπαρτῆσαι ὃερην. 
ο” ” Ἆ κ ο 

ΊὪ τέκνου, ἡ τεκουσά σ’ ὡς συ μὴ Φάνης, 

Στείχω προς ὥδην' ἣν ὃ) ὑπεκδράμης μόρον, 415 
/ Ν Ωω ολ. 9 / 

415 Ὑεμνησο µητρὸοςο οἱω τλασ απωλομην, 
Γκ ν η πω ὃ Ν λ, / »λ 

ὧἱ πωτρίἰ τῳ σῳ ία 6ι Ίματων ἑῶνν 

υπο σπί Ἰπίεγ{εσευσ], ααῖρας Ιδία ρίασεπέ, 

ἌΝοπ «οΓγίο Ῥγορί6ς ΤΙΘΑΠΙ ΓΩΙΡΘΓΑΤΩ νἹίαπα 

Τη Ίου οΠῖπη δέ 5ρες, 5ἱ δεγνεί}. 

410 ἸΜΙΙ νετο εδ (Ἴτραο ΠΟΠ πποτῖ ρτο Π]ο 

Έοςρ τοπ ο αΤαΠΗ, Ίάτα ἴπ τηαΠα5 τη ἀθάο, 

ωσμ]ατο, {τασ]άατο, νποῖτε, «ο]]απΏ 5αδροπάστο. 

Ο 4, οσο ππαίοτ (πα, πο {4 πηοτ]ασῖ, 

Έο αἆ Ῥ]αίοπεια: 5ἳ Υοτο νῖελτϊς ΠΙΟΥίΘΤΗ,. 

415 Μοπιποτῖς τηαα1ς, (αλα ραξβδα Ῥοχ]οτῖην 

Έε ρααστα πάπα οδΕΙΙΦΠ5, 

», ἀπὸ σῶν «)λιέόνσων ἡ µεταφορά. Ταιγ. 407. Δοκεῖ ] ̓Αρέσκει. 
Οὐκ ἐἑώσω αὐτὸν ἀποθωνεῖν, ἵνα ἁθλία γένωμαι, καὶ ἵνα ζω ἐγώ. Ταν. 

408. Οὐ δήσα, πούμοῦ 
409. Εἰ σωθή- 

ω ο / »” ᾿ 
σεται’] Νέος ὦν, Φησὶν, οὗτος ἐλπίδα ἔχει καὶ βασιλεύσειν, εἰ σωθείη σοῦ παρόντος κινδύνου. 
411. 5ᾳ. ᾿Ιδοὺ προλείπω βωμόν'] ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ὑπεξουσία καὶ ὑποχειρία γίνομαι σορὸς σὸ φέ- 
νεύειν, Ἰ ἁπαρσῆσαι, πρεµμάσω;, σνίξαι. 414. "Ην δ ὑπεκδράμης] Ἐὰν δὲ σὰς χεῖρας ἐκ- 

/ ου ιά . / ΄ 

Φύγηε σῶν περὶ Μενέλαον, καὶ ζήσης ἐκφυγὼν τὸν µόρον, πα) προκόψης εἰς βίον, ὅ ἔσπι», 
ον 3 -- / .”- ΄ 

ἐν ὠνδρωβῇῆς, μνήσθησι τῆς µητρόρ. 

υ{ ἐκμάσσω. δσθαπέι οπῖπα, αας αὐδίθυ- 
σιώιέωγ, αιί εοπ{γεείαμέιγ. ᾖ[]ίι ἐκµώσσεσ- 
θαι Ίχνη ἵπ ΓΠοος. Ἐπεοπα. Ρίο]. ν. 191. 
Ῥαγεπίιώι υεδίὶσία αὐδίεγσεγε εδί, υἐδριῖς 
ὑπδίδίεγε: Ίΐα Ὠ]ο σὰὼ ἐν ποσὶν ἐξεμάζειν κακὰ, 
αἆ Ῥεαεδ ροδία, Ἱ. 6. ῥγώδεπέΐα, πιαῖα εἷ- 
αἶσσαγε, να]εί, Ῥγαδεχιέἶα ἴγαοίαγε, γΦδέτι- 

πἶθιις πιβδίεγο. οοπδΙΙ6ΥαΥ6, οοπιΦΙΕΛΙΟΥαάΥΟ. 
Οοπ]εσίτα, αιῖρας Που ΥοτβρΙτη {εηία(ΗΣ, 
ΏΟΠπ οοηγεπίαπί 5οηδυῖ ου. ἈΝαπι ηες 
δογίαχιζί ποίῖο, ηθς ὑπυσδέὶσαπαϊ, τεῖ Ῥτα-- 
βεη{, σοῖς ἐν ποσὶν, θἴηιε αἀεο πιαηϊ{ορία, 

εοηνεηή. Βγπείς 
406. Ἑταποξ. 6 πἹθτηῦχ. χεσ. ἀῑςαπχῖι 

Ιία: 

Εἷς ποὶς δ᾽ ἄν µοι» λοιπὸς ὀφθαλμιὸς βίου. 

Ῥεεᾖ. 

419. 5ᾳ. Ὅστσις δ αὔτ, ἄπειρος] Ὅστις δὲ σὸ ὑπ 

407. απενῖν] ΜΑΡ. Ἐ]. Τρ. Ῥ. οι Εὰ. 
1.56. κσανεν. Μις. 

αφανεῖν] Ὀτιπο]κ. ο ΠΙΘΙΩΡΣ, δὲ εᾱ, ρείπα. 
Λεεξ. 

408. οὔνεκ'] Ίια ΜΕΡ. Ἑ. Ὁ. ἘΕ]οτ, 
110. Ὦ. εί Ε. Τμαςς. Ψι]σο εἵνεκ. Ά{ωςς. 

408. 55. 1Π Πῖς τοάάεπά!ϊς Ῥχον. Ιπίου-. 
Ῥυποίοηεπ ΥΕΘΙΡΟΣΙΠΙ Θ4Π1 δο0Ι{ι5 ος 
αὖα δοἱα ορέϊπχαπη ΓαΠάΙξ 6οηςπῃ, Ὑοτεῖε 
οηῖπη: έ ΝοΠ, ]ᾳ πο 5α1γογαί ρᾶς ααχ ἄερεπε 
4ε 565 Ίουχ Ι6ς τεδίες ἆιπο νο Ιπίογ- 
{ωπόα, Ίμα 5ευ]ο οδρόγαὮςο, απῖ της ος 
Ἰαΐπόο ο5ί «ο]]ε ο Ίο οοΠςογνογ 6ποοίς, οὲ 
16 πο φεγοῖς ρας ἀῑσπε ἀπ ποπι 4ς τηῤγο, 
5 Ίο πο «ςαγοῖς Ῥοῖηί πα Ἱησηο]οτ Ῥουχ 
πΊΟὮ 19.’ «απ Ἠῖ5 ἀῑσίῖ5 5ορπαπη τε]ϊααῖςεε 
Απάτοπιαςᾖθ ρυίαπάα οί, Ἠροι. 
408. Ἐοί οὐ δητα (οἆ. Ῥατΐς. Ππιονρυπσίε 
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/ 

Δάπκρυά τε λείρων, καὶ περιπτύσσων γέρας, 
π. 2 

Λέγ οἱ ἐπραξα" 
3 αν , 2 

πᾶσι ὃ ἀνθρώποις ἄρ ἦν 
λ / ) ο“ ] 5 "/ λ] / 

Ψυχὴ τέκν" ὁστις ὃ αὐτ. ἀπείρος ὢν, ψΨέγει, 420 

490 Ἡσσον μὲν ἀλγεῖ, δυστυχών ὃ εὐδαιμιονεῖ. 
ΧΟ. Ὥμσειϱ ἀκούσωσ᾽' οἰκτρὰ γὰρ τὰ δυστυγῇ 

. γα ηἩ ” 

ἨἩροτοῖς ἆπασι, κἂν «υραῖος ὢν κυρῇ. 
3 ) ”» « ” 1“/ 

Εις ξύμβασιω ὃ εχρῆν σε σήν γε παῖδ ἄὤγει, 
/ κ / 7 ϱ εν) ” / 

Μενέλαε, καὶ τήνὸ., ὡς ἀπαλλαχθῃ πνων. 495 

495 ΜΕ. Δάβεσθε µοι τῇσδ, ἀμφελίξαντες γέρας. 
Άμωες' λόγους γὼρ οὗ φίλους ἀκούσεταν. 

Τ.4ΕἨΥΥΤΠαΡ(16 »έἴ]]απς, οἳ ππαπα5 οἴγοιτη]οἴθης, 

Ὠἱεῖίο ααα]ία {οοστίτω: οπαπῖρας οπῖπα Ποπαϊηῖριις 5η 

Τροπ νῖία: ααϊδᾳαῖς Υοτο Ίρδος νϊέαρεταί, ποπ οχροτία5 

499 Μίπας ααϊάσπα ἀο]οι: 5εά οἵπα οἷς Ιπ{ο]Ικ Ῥοαίιις ο5{. 

0ο. Μδοταίις 5µπη, ώς αἀάἶεηςδ; πηϊκεταβί]ος οπῖπι οα]απηϊίαίος, 

ΜοτίαΠρας οπππίρα5, φμαπινί5 φιῖς οκίογηιας 5ἳε, 

ΟΡογίοί ἴσ]έιγ {ο ιαπα ΒΠαπα ἵπ τοοοποϊΠαίοπεπα ἆπσσγο, 

ἸΜεποίαξ, ο ἰδίατα, ι{ Πρετοίαχ α τηθ]15. 

455 Μεπ. Οοπαιρτοπεπάϊέο παϊηῖ Ιδίαπα οἴχοιππρΠοαηίος ΠΙΩΠΙΙ5. 

Ῥετνῖ: 5ΕΥΠΊΟΠΟΣ ειπα ποπ σταίος αιά1εί. 

5 3 ου 6 [Β α  ὰ -- 4 4 ιά ε  ὁ . . ό ΄ 3 3-8 κ. [4 "ἔμου ῥήδεντα ὑπὲρ  τέχνων Ψέγε, λέγων, ὡς ἰσόψυχα τοῖς ἀνθρώποις οὐκ εἶσὶ σὼ σέκναι 
”- -- - /’ -- 

ὁ σοιοῦτος κατὼ μὲν σὸ εἶναι ἄτεκνος δυστυχεῖ, κατὰ δὲ σὸ ἀπολελύσβαι τῆς τῶν παίδων 
Φροντί Σος εὐλαιμονεῖ. 499, Θυραῖος, ] ̓Αλλότριος, ξένος. 435. ᾽Αμϕελίξανσες] Τερισσρε- 

α Ὑπὲρ τέπνων Ἐ]οττ. 6. 15. οἳ (π. ρτο ὑπὸ τ. Οπ. οἴῖαπα ὅστις τὸν ὑπ' ἐμοῦ ῥηθέντα λόγον ὑπὸρ 
τ. εἰ Ροβδίεᾶ ματὰ μὲν τὸ εἶναι ΡΙΟ πατὰ τὸ μὲν εἷν 

«ναφωνητικώς, ιοά 5εηςιῇ οοπναπίθης Ἱ- 
ἀῑσαί Ἠατάϊοη. ρ. 40. Ἐ. ΤΧ. Λε]. 

4132. ᾽Απαρτησαι: χωρίσωι, διαστῆσαι. 

1165ήΕΠΕ. 
415. Ατίεπιϊάον. 1Υ. 61. ἔδαξέ σις λέ- 

γειν Φερώπαιναν στὰ Εὐριπίδια Ἰάμβια, Ὁπ- 
σὰς καφήσθιε σάρκας, (Ἴμοσ6, Ὅπτα, κάτ- 

αι9ε σάρκας, ὅο.) ἐωπλησθητί µου" αὕση 
ζηλοτυπηθεῖσα ὑπὸ σῆς δεσποίνης, μυρία 

ἔπαθε μακώ. ἦν γὰρ εἰκὸς τῇ ὑποθέσει τῇ 
περὶ ᾽Ανδρομάχην, ἀκόλουθα γεγενῆσθαι αὐτῃ 
τὰ ἀποτελέσματα. ὙΨἱάς αἆ Ῥ]μωαπίςς, 551. 

Του. 
414. ἵΤα]ο «ο. ΕΙ, ὑπερδράμης. Τα]ς]ς. 

4 Ῥμπαη. 684. ΆἈεες, 
418. σπῶσι δ ὤνόρ.] Ἐτιπε]. οκ ἵπροπῖο 

ἀθάϊί πᾶσιν ἀνθρώποις. Ἰδεί. 
οἳ ἔπραξα, φιια]ία ρασοιις Γογίπι. Εεαίὴ. 
419. 5. γιά. Βίου στοι ΤΧΧΥΙ. 

Ῥ. 529. αδῖ λέγει. ην. 

Ωἴκσειρ' ὠκούσας] Ίπ Ἡος Ίο6ο ΟΠογι5 
πηιΙθγπη ἀἰσπῖοτί σεηετο Ἰαιάαίατ. Ἐν 
54Π6 5ερρῖσδίπηο αριἀά Οχτεος πιο] παπα 
βἵησιι]ατο ἆα πωι]Πιάϊπε οἵἵαπα {οπηῖπα- 
χαπα αδυτραίασ, αί ΠΗΙρροϊγί. ν. 1107. 
Ἐεύνεσιν δὲ σπιν ἐλπίδι κεύθων Λείπομαι, αὈῖ 
Οποτας πω ]γυπο Ἰοᾳιήέατ. «Νιάρ αααρ 
πο5 αἆ ἨἩἱρροΐγα ν. 4. εἰ αἆ Α]εοςί. ν. 
594. εί 557. οίο. Ἰαγιεδ. 

49]. ἍὍτο ἀκούσας ἨὨτιμοκ. τεροδυῖέ 
ἀκούσασ᾽. [Βεεᾖ. 

ὠκούσασ Ἰ.45ο. ἀκούσας Α]ἱά. εἰ 5αρτα 
δυστυχώῶν π’. 

439, Θυραΐος: ὁ ἀλλότριος, ὁ ἐξωσικός. 
Ησδγε]ο 

4395. χρή σε---σὴν σα1δ ἐξάγειν ρταβεηί 
Μίο ΜΤ98. ἙῬ. Ὦ. Εἶοτ. οί Ἐά. Τ]α5ο. 5. 
Α. χρή σε σήν γε πατὸ ἄγεν. Ἠοιποτϊ 
Ροΐοςί γα]σαίΐα, 5] καὶ ἵπ τοι ππυανοτῖς Τ18. 
Ὦ. ἐχεῆν σέ. Μιως. 



ὀδ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ι ιό 2 σε λ Ἆ .) / ιο] 

Έγω σ.,  ὤγνον [ωμον ἐπλίποις 3εᾶς» 
Π 2/ Δὸ 9 / οἱ ο ο 

ροῦτεια παιδος 9άνατον, ᾧ σ υπήγαγον 
Ἑις χεῖρας ἐλθεῖν τὰς ἐμὰς ἐπὶ σφαγήν. 4209 

κ -” α” / αρ 

490 Καὶ τἀμφ) σου μὲν ὧδ' ἐχοντ επίσσασο" 
ν 3 Ν Ν ον μορσο κ ω 

Τὰ ὃ ἀμφὶ παιδος τουδε, παῖς ἐμη αρινεῖ 
/ ”” 7/ Ν -- / 

Ἡν τε κτανεῖ νιν, ἤν τε μή Άτανειν δέλη. 
3 3 / / 

ΑἉλλ) ἔρα ἐς οἶπους τούσὃ» {ν εἰς έλευθερους» 

Ἔσο 4Ρί, αί ρυταπα ατατΏ ἆθαε τεΗπαιεγος, 

Ῥτοροδιϊ ΒΗ παοχίεπα: Ύαα {ο ἀοΐοςε Ππάιχ!, 

Ό νοπίτες ἵπ τηθας ππαπα5 αἆ πεσρτη. 

450 Ἐν έιας αιΙάστα 165 5ἷς 5ε Ἰαροτο 5οἶᾶς: 

Φεάἀ ἆᾳ ΙΡίο ῬΙετο ππεα Ε]α Παάἱσαβίε, 

Τ αιτω νεµέ ετω Ι4ΡΤΠςΕΤΥΕΘ, 4Ώ ΠΟΠ. 

Φοἆ ναἆο 1η Ἠαπο ἆοπμτΏ, αἱ Ἠρετος 

5. Ψαντες, δήσαντες. 
φπάτησα, καὶ σοροετρεφάμην. 

498. Ὢι σ ὑσήγαγον] Ωι λογισμῷ σὶ ἔπεισα, καὶ ἐδελέασα, καὶ ἔξη- 
490. Τὰ φεῖα τ᾽ οὗ θεῖα,] Τὰ 9εἴα οὗ 3ετα ἡγῇ οὐδὲ ἔχιειν 

ὦ ο ον 5 .  ν/ ὦ . 
αὐτῷ δίκην, ὅ ἔστιν ἄναιρεῖς " σὰ Ἀεα καὶ τὸ παρ αὐτῶν δίκαιο). 440. Ὅταν σοὸ 

3 ΘΙο Ἐ]οττ. 6. 16. Ργο ἀναιρεῖν. 

Ἐτιπε]. οὐἷά[ε: 

εἰς ξύμβωσιν δ ἐχρῆν σε σήν γε παῖὸ ὤγει. 

ϱ ππειηῦχ. τ6Ρ., ἵπ φυἶρας {άπαθη δὲ χοΏν, 
Ώοη γρή σε, αἱ Μυςστ. τοίοτί.----ΤΓ5ία ]θοίῖο 
τοορίεπἆα εταί, αιί 5α]ίεπ α]ίοτα, 4 αι 
Ργαίετί ργῖπεερς οἀϊαο, εἰς ξύμβασι 
ἔχρην σε σὴν παιὸ ἐξάγεν. ἸΜοπιεταί ]αΤη 
Ὑα]οκεη. αἆ Ῥμαωῃ. 966. ε οο. Ἐ]ογ. 
5οΓΙΡΙ ἀεῦετο: Ες ξύμβασιν δὲ χιρῆν σε σὴν 

σα1δ ἐξώγειν εκ Ῥτ. Ἠεεί. 
δὲ χρή σε καὶ σὴν σα:ὸ ἄγειν Α]ά. 
497. ἙῬτιπεκ. ἵη Δάά. Νοι. αἆ Ειτρ. 

Οτοεςί. 055. επηεπᾶαί ἐκλίποις, 4αοᾶ, εαἀεπχ 
ἆο οαάδα περοπῖ ἀεβεαί, ᾳα ν. 4396. ἔχιοις. 

Βεε[ 
498. Ὑετουπη ὑπάγεν ἹΠλαδααηπί Ώοι- 

πέρας αἆ Τεπποδί!. ἆε Ῥας. Ρ. 97. 55. 6 
Ὑ/εςεε]. αἆ Ἠετοά. ΙΧ. 94. Βεεί. 

459. ἙἘτυποΚ. ε ΠΙΘΠΩΡΥ. τες. δεηροῖε: 

ἤν τε Ατωνεῖ νιν, ἤν τε μὴ Ἀτείνειν έλη. 

Τοάσπα πιοᾶο οᾱ. ρῖπηα, Π]δὶ ααοά κσανεῖν 
ΡΓΟ κτείνεν. Ἠεεῖε 

455. Καὶ σοῖς γε Τροία] Ψἱά. σα]. ζαπ- 
υεηῖ Ἀουατ. Τ,εσβοἨ. 1,. Π. ο. 17. Τα 
αι]άεπι ραυ]ο Ρο5ί, πεπηρο Υ. 461. ᾿Επεὶ 
σὺ μὲν πέφυκα: ἓν Σπάρτη μέγας, Ἡμεῖς δὲ 
Τροία γ. Ἠαγπεξ. 

459. Τιοσο, οὐδ ελεῖν σ᾿ ἡγῃ, πεφιε για», 
Ζιδέίῶ Ῥωώπας {ε ἀαέιγαπι. «αρ 

ΑπάτοππαςἹο ἸΜεπε]αο Ἱπαρ]είαίοτα εκ- 
ΡτοβταΠς, ΙΠπίειτοραί: 

Τὸ Φα δ᾽ οὐ ει οὔδ ΕΧΕΙΝ ἡγῇ δίλην. 

Τη Ίος Υθῖδι πιαχῖτης πηῖΏΙ Ῥ]αοεί Ἠοϊδκα 
εοπ]εσίυτα, αὐῖ Ἱεσῖ 

---οὖδ 'ΕΔΛΕΙΝ Σ’ ἠγῇ δίκην. 

Ωαοά αµαπι Ἐνπρίάευπη ες 5ίαπα ΡΥο- 
ραΡο, «απ Ἐτασπιευίαπω Ἐαπρίά:5 εππεῃ- 
ἀανετο, ααοά Ἱερίίιχ αρ. ο. Βίορεηδεπι 
Τις ΧΙ, ΥΠ. Ρ. 5641. ΟΘε5η. 

Οὔτ' εἰμὸς ἄρχει», οὔτ᾽ ἐχρῆν εἶνωι νόµιον 

Τ ύρωννον εἴναι' µωρία ΔΕ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΝ 

"Ος τῶν ὁμοίων βούλεται ρωτεῖν Μόνος. 

ΟΡεειχος Ἡος ναιδας Μιιδστανῖας πε {θῃ- 
ἑανῖί ααϊάετα. ΈΤα πχεο Ρετίεμ]ο Ίεσα εί 
ἀϊδάησιε : 

Οὔτ᾽ εἰρρὸς ἄρχειν οὔτ΄ ἐχρῆν εἶναι νόµον" 

Τύραννον εἶναι µωρίω. ΔΙΚΗ Θ΄ ΕΛΕΙ 

ὃς σῶν ὁμοίων βούλεται 2ρωτεῖ μόνος. 

Ῥαπας ἀαδίί φιιῖ ἐπιρετίιτα ἔτι εἴνες επογοέ- 
26 αμάοαίι. Βὶο ποδίος 1π Ἠοταςσ]αάϊς 941. 



ΑΝΔΡΟΜΑΣΧΤἩΗ. 

Δούλη γεγώσα, µήποῦ υβείζεν µάθης. 
Ούμοι' δόλω μ ὑπῆλθες ἠπατήμεθα. 
Κήρυσσ ἅπασι' οὗ γὰρ ἐξαρνούμεθα. 

“Ἡ ταῦτ ἐν ὑμῖν, τοῖς παρ Ἑὐρώτα, σοφά; 

Και τος γε Τροία, τοὺς πας)όντας ἀντιδρῶν. 

οὐ 9εῖ», ουδ ἔχειν ἠγῆ δίκην: 3440 

ᾖ, τὀτ οἴσομιεν' σὲ δὲ κτενῶ. 

436 ΑΝ. 

ΜΕ. 

ΑΝ. 

ΜΕ. 

ΑΝ. 

440 ΜΕ. 

Τὰ σεῖα ὃ 
3 

"Ὅταν τόὃ 

9 

405 

Τΐεςα5 ποπ αὔἹοφτο εοπέπηθ]ῖα, 56Γνα οχϊςίρης. 

«πᾶα. Ἠσιι παῖμ], ἆο]ο πε ἀθεορίςα: 5πω5 οἰτουπητεηία». 

405 Μοεπ. Ῥτεάϊσα Ίος οπιπίρα5: ποῦ επίπι ηρσατηι5. 

πα. Αη δυπί Ώας αραιά νο», ααῖ αἆ Εατοίαπα Παβία ας, τοςία 2 

Ά4επ. Ἐε 15, ααϊ ἵα Ττο]α, αἱ αἱ Ἱπ]ατία αβοςιῖ απ, νίσρπα τερεπάαηί. 

«πά. Ὄθος Υετο ποῦ ἆεος 6556, πες υΙπαϊσίατα Ἠαβετε ραίας 5 

440 επ. ὋΌαιπῃ Ἠσο οταπέ, ἔαπο ἔδγεπαὰ5: {6 Υοχο οσεἰάαηῃ. 

ο. ο) κ. - -- - - ε -- ε ᾿ αν όν 3 ρω « 
Ῥ, ᾖν] Όταν Σο.” τῷ Φεῷ καὶ ἐνστῆ σὸ σιµωρη» ναι ἡμῶς ὡς εἰς αὐτον ἄσεβουντας, " ὑπομι- 

-α ΄ 5 ι Ξ ”- ΄ νὰ υ) ΄ Ν ” ” [4 

νοῦμεεν τότε, ἐτιὶ μέντοι τοῦ παρόντος (κακοῦ) οὐδεμία ἀναβολὴ τῆς σης ἀναιβέσεως, 

κ Τατ. τῷ τικωρ. 6 Οπι. καΐ, ααοᾶά ΑπΠίο ἡμᾶς Ἱορεραίιτ. Τάεπι ουσ Γ]οττ. 6. 16. 
αἀάϊέ ὦς αηίε εἰς αὐτόν (Ταγ. εἰς αὐτό) εί ΟΠΠ. Κακοῦ Ροβί παρόντος, Υ1105ε απίεπι ϱΧ- 
Ἠήβαί ὅτι µε τοῦ παρ. οὐδὲ µία ὠντιβολὴ τῆς ἄναιρ. ἘΙΟΣΓ. τῆς σης ὤναις» 

ΣΏ αἶσος ἥπεις: ΕΤ ΛΕ Σ’ Ἡ ΔΙΚΗ χρόνω. 

Βορῄοε]. ἵπ Ε]θείτα. 5328. 

Ἡ γὰς ΔΙΚΗ ΝΙΝ ΕΓΛΕΝ οὖν ἐγὼ μόνη. 

Τη Ἐ]οσίς Ῥηγαῖοῖς Ρ. 9. 

Στείχουσα ΜΑΡΠ ΤΕΙ τοὺς χακοὺς ἀεὶ βεοτῶν 

ὅτων σχολὴν ἄγουσα τυγχώνη ΔΙΚΗ. 

ν. Ὑαἰοκεπατ. ἵη Πϊααίρο ο, ΧΥΙΙΤΙ. ρ. 
186. Ῥμανοτίπιας αρ. βίορααπι. Τ. ΧΠΙΧ. 
Ρ. 549. 15. ὅπου γὰρ αὖ καταφύγη ὁ σύραν- 
νος Ἡ ΔΙΚΗ αὐτὸν ΑΙΡΗΣΕΙ. δίς Ηρτατῆϊ 
ΝΘΥΡΟΣΙΠΑ 5γ]]αβας ἀῑςίταιετο 5οἶεπί. ϱἷ- 
χαῖ]ο {αοΐηιις αἀπιϊςοτιηί ἴπ Τ,ασϊαηπϊ Ρὶς- 
εαίοῖρας 6. 91. ἘΤ. 1. Ρ. 59Ι. Ωω Ἡο- 
λιὼς, ἐλθέ μοι κατὼ τῶν ἁλαζόνων σύμμα- 
λος, ἀναμνησθεισα ὁπόσα ἐπιορκούντων ὁση- 
μέραι ἀκούεις αὐτῶν. καὶ ὢ πράστουσιυ ΔΕ 

ΜΟΝΗ ἑρᾷς, ἅτε ἐπὶ σκοπΏς οἰποῦσα. {ΤΠ 

εαµ5δα ποη αρρατεαί ουχ ἈΤίπογνα δοἷα Ἡο- 
ΤΩΙΩΙΙΤΩ {αςἴποτα ν]άρτο ἀῑσαίαν, τογρα δὲ 
μόνη, ασ Ῥγαίθτοα οταοπΘΠΠ 5οΡΤΑΠΩ 
τεάἁαπε, οοτταρία 6556 αςρίσογ. Τμεσει- 
ἆσπα ααίεπῃ, πὶ {α]]ογ: καὶ ἆ πράττουσιν, 
ΔΑΙΜΟΝΙΗ, ὁρῶς. Λοπ δοίµπι αιαἰς,0 εα, 
φιια ρε]εγαπέ, δεά υἱάον οίανι, φιῶ αοἴπογα 

εἶιωι. ἙἘκἰππεπάυπα αεῖαπα 5ἶπηῖ]ε υΠτιπα 
ες Ῥαυκαπία 1,. 1. ΧΙ. Ρ. 96. Καὶ σῃ 
ᾳόλει σὸ ὄνομα ἔδωκε, τὸ νῦν αὐσου, καὶ ᾿Αν- 
δροµάχιης (ἠκολούθει γὰρ) ὦν ΚΑΙ ΝΥΝ ἐσ- 
σιν ἡρῶον ἐν ση πόλε. Ῥτο ών Κυπη Ίερε- 

ἆπτω Ῥαίαυαί οὖν Ἀγ]ουτρίης οἱ. Εοτίαςςε: 
καὶ ᾿Ανδρομάχηε, ἠκολούθει γὰρ υἱῷ ΚΛΕΙ- 
ΝΟΝ ἔστιν ἡρῶον ἐν σῇ πόλει. «Ἰαεοῦ». 

440. οἴσομεν'] Τα Εάά. Δ]ά. εἰ Τ.αςς. 

ουπι ΛΤΡΡ. οπιπῖθα5. Ἑατηοείας, ἀοοίῖς 
ααἰρακάαπα γἱγίς αιιοίοσίθιις. εἴσομεν, φαοά 
Ίπτο Ἠεϊςξῖο ἀἱερ]ῖοοι, Μ55. Α. Β. ἨὉ. 
Ἐ]οτ. σόδ ᾖ, τά» οἴσομε. «ιδ. 
Ὅταν τάδ ᾗ, τό εἴσομεν') 1εσευαίυχ 

οἨπα οἴσομεν, Ὠυ]]ο ααἱάεπα 5εηδα; 41.Γθ 
οὗτη νἰά(πηας, σὸ εἴσομεν Ῥεα]ίσοτο, !᾿εἴπ- 
οἵο, ᾳαποφιε Βιέσειςίο Ρ]αςαἶ»δε, 5ἶΏς ΠΊΟΓΑ 

ἵη {οχέπτα τοσαρίτωιις; αιιοά οἱ ποὺίς υαἰἀο 

αγγϊςοτῖ. ἨαγπιεῬ. 
Ηεαίμ. {θίὰΥ οἴσομεν. «Ἠεε. ο. 

οἴσομεν Ώοππη υΙάςίαΤ. δυρ]πίοΙσίευς 

δίκην. Οιιαπάο Ίος εοπἰϊἰκοτἰ, φιιοά υοἷον 

ἔωτιο [ογεπιιις λίαν. Το ἆς πηοά[ο ου ῦ- 

Ίαιο, Ιμοπίετ ἔετεπ5, 415 περρδδε ΕΠΙΐ, 

Ἠσραί ποὺῖς ἑαπευτωπιοάο Ἠυϊάϊπῖ ποδίταε 

εαεῖς {106Γ6, Ῥ0παπῃ ΠΟΠ ΟΙΤΑΠΙΝ5. νί. 

Οπευπι ααϊάεπι θ5ε, οἵ τοσίο πιοπηϊπῇ, 

Πεἶσκ. 3/ 
εέσομεν. 



πα. 

λε. 

ἅπα. 

επ. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

"Ἡ καὶ νεοσσὸν τὀνὸ ἀπὸ πτερων στάσας; 

Οὐ ὄὀστα: νυγωτοὶ δ’, ἦν έλη, δμσω κτανεῖγ. 

Οἵωοι τί δητά σ᾿ οὐ πατωστένω, τέκνου: | 

Οὔκουν Ἡρασεῖά γ αὐτὸν ἐλαὶς ἀναμένει. 445 

Απ οί ρα]]πτα Ἠππο αὓ αἷῖς αα{ετεῃς 3 

Νοη: ςεά βΗς ἆαδο, 5ἳ νε]ε, οεεϊἀεπάτσα. 

Ἠει τομ! αποπποἆο Ἰσῖέατ {ε ἀερ]οταρο, Ο 113 

ΝΙπαῖτατα ερτία Πάτα 5ρο5 ποπ πιαπεί. 

ει .- . - ελ ρω αγνωι ε Δ ο 

5. 444. Οὔκουν ὁρασεῖά γ΄ αὐτὸν) Θαῤῥην ποιαῦσα, «άρσος Έλιουσα του «Ἡν- οί γα ζώντες 
΄ ει / 1 Ν ρ ΄ . . 3 

5»αρσύνονται, ΑἈλλως. ΘΈσηνει αυτον. φησι ου γπο «ρασεία, Ἰγου» . ἀσφαλὴς αὖὐτω 
. τα -. ΄ ασ ον ΄ - -- 

ῥπύκειται ἐλπὶς ζωης. αἰνίσσεται δὲ, ὅτι ἡ Ἑρμιόνη αὐτὸν ἀναιρήσε. 3435. 544. Ταντα 

5 Θεήνα αὐτὸν φησὶν εἴ έασεέα, ἄγευν 8441 6. ᾳπἩὶ Ώος Γαπίιπι Ἰαδεί, αποά ροςῖ ἄλλως 

εεαἴτατ. Βατ. {εγῖατα αάάῑΓ: εἰεωνεύεται ἀναδιδαὺς πεὸς τὸ ἄνω, Ἐν τῷδε μὲν γὰρ ἐλτὶςι εὖ 

σωςύσττα,. 

441. ὑπὸ πτ:ρῶ».] Ώπροτεας οί Βατηεξῖας 
ὑπόπτερο», 4αοά εἰσπίβσατε επςππαραπί 
ἐεπεῖ]ιπι, εἰ εδ αῑς [υυεπάωπι. (οπαᾶ 
ἀοσπῖε Ῥϊδιεοπας (γετῖςῖτη. Ρ. Τ5.), ὑπό- 
πτερο: 5ετηῥετ εσ5ε αἰαίτιδ, φιεῖ αἰῖς 5ιδυεΠῖ- 

ἐμγ. (ας Ἠες. 1946. Ἠε]. 634. εἰς.) Τιε- 
σίε Ισίταχ ἀπὸ πτερώ», αὖ αἴῖς, ααοά γετῖςςῖ- 
πωυτα, ᾖ4{μς5. 

ἀπὸ στερῶν σπάσει] Ὑπ]σο ὑπὸ στερῶ» 
σπάσας. Ρογ. 

ὑπόπτερο] Όππι οὕτω Ἰεσεραίατ ὑπὸ 
ατ:ρῶ», Ὀυροτίως Ἰεσῖέ ὑπόπτερεν Ῥεπε, αί 
εσο αι]άετα ῬΡωίο: ποη επίτη ἈΠοΐοβ5ας 
Ίτη εταῖ 5υῦ επτα εί απαςῖ ας Απάζοπιᾶ- 
εἶα.: 5εά ἵπ ἸΠεπε]αϊ Ροϊεξίαϊς. Έπατε 
ἂε ἴεπετα 1]ας ατατε ἀῑεῖειτ, εἰ οὉ Έσι- 
το «οπΗΙΠΜΑΟΠΕΠΙ, αὐ]ᾷ νερσσὲς ΤΟΟΒΕΙΣ, 
ῥπόστερο: αἀάϊτατ: Ὁπάε εἰ πος ἑπερίι- 
Φιεπι τετείταις. Ἠετοι]. Ἐν. ν. Τι. οἵ 
9’ "Ηράκλειος σταῖδες, οὓς ὑποἈτέρους Σώζω 

νεοσσοῦς. ὄροις ὥς ὀφειμξνη. Α Πας έἔαπιθτπ 

ῥπόστερος αδυτραίυτ 1π εοπίτατία εἰσηϊᾶςα- 
ἴοπε Ῥτο στερέες, πῖ Ίπτετ Ἑταστπεηία 
Ίπο ν. ὃδ. 'Ὑπόπτερο ὂ) ὃ φλουτος. ἴπ 
αεπα Ἰοσυτα νίάε ἈΝοίας ποδία85. Ώαγπε». 

Ἐ παπα Ἠεῖϊς].. ἀπὸ ατερῶ», αποά εἰ ΕΓ. 
τεοερῖ- 

Ἠεαί]μ. Ῥτοῦαί ὑπόπτερον 5εά τεάάῖι : 
σιιεηι σιιὀ ας /ουογε 5οἰεο. «ΒεεΔ. 

445. Τα ἀϊδίπσιε : 

1 .- -- ΄ ΄ 
Οἱ µοι- τί ὂητα: σου χατωστένω, τέΖνον: 

Ἠεί πι / Θμίά {απάεπι Γαείαπιξ -4π ἰε 
ἀερίογατε ἀεδεο, [Ηἱδ Ηεαίή. 

σί Σησα σου Α]ά. 
444. 9ρασεῖα, 5θᾳπεπίο ρατῖευ]α γε, ἴτ 

Κοπιϊπα ἴνο Ρροπῖτατ. ετίεπάυτα Ισ: 
Ἀεφιπαφκαπι, ἴζιιπι φάει 5ρες πιαπεί δὲ- 
ομντα. Ἰτοπῖα 5ε]ςεῖ πΏξατ ἈΤεπεῖαις. 

Ηεαί. 
445. Ἐχέιστοι βροτῶν ---- βρετοῖ Ξε]ιοὶ. 

Οτεςι. 5τ1. εξ πηος βᾳυλευτήσια. Ἠος 4π0-. 
απο δε]λο]. αἆ ΑτςιορΗ. Έας. 1065. ΑΕΠ. 
507. ΤἜσεισ. εἆ Τ γεορῃτ. 1134. ὮΡογ. 

446. βουλευτήρια, | Ττα Ῥατίείεης. ΟΠ1Π. 

Ἐ]οτ. ει Ἐά. Ίιας5ο. αί εἀϊάϊί Ίαπι Βατπε- 
εἴτις, οἴταίυτα Ἱα α Ῥεϊπο[αρίε αἆ Ότεςί. ν- 
565. αἳ 7ο. Τσείιτε αἆ Τγεορµτοῃ. Ἐν. 
Α]ά. βουλεύματα. Ἀμςς. 

Δόλια βουλευτήσια] ᾿Δντὶ σεν δέλιοι βου- 
λευταὶ, Αβεααςϊῖατα το (οπετείο;: ας 
Οτεςε ν. 590. ---- ὑγιές εὐναστήριο Ῥτο εἲ- 
νέτης. Ἐί Ἠα]ας Εαῦ. Υ. 19639. γεναῖα συγ- 
κοιαήµατα το συγκοιωητοὶς, (5ἳ ἀείαχ νες-- 
Ρο νοπῖα). Ὑτά. Ἰοσυτα. ὃς Ἠε]εῃ. Υ. 2458. 
Διὸς ὑπαγκάλισαα, ΡΤΟ παράκοιτις. Απίε 
Ίας 5οτρεατη εταί βευλεύματα, (υοἆ (ϱο- 
ἀες Ἠεϊπειο- Ἀκασετίαπας εοττεχῖί βου- 
κολήµατα, ηοη εις ΣεΠείετ. Ἠασο 
(«τοβις απέε δόλια ῬτεεΏχΙί ὦ, ταῖπιις τος 
ο: ᾖαεοῦας Ἀϊσο]αας 1. οἑηςῖς Ἐριρηγ]. 
1. ΙΧ. ς. 29. μηχανήματα Ἰεσῖτ πἶτηῖς αιι- 
ἀαοίετ. Όιατε (απεετ Ιεοεοπετα Ῥρτα:- 
ΕετΟ βουλευτήρια. ες. τὰ οοπ]εεέυτα, αιξ 
Ἠα]ας, οαέ τηθα, απτατη: Τρ5ε επ]τα Ῥεμο- 
Ἰαρτες αἆ Οτεςε. ν. 565. αδὈϊ Ἆος ἀπό νες- 
εως εἶϊαε, Ίεσῖε βουλευτήρια, εἴ ἵπ 5αρετῖοσῖ 
ἔχθιστοι βροτοί. Οµωῖα εἲ ᾖοήβαημβες Ττει- 

χε» Ίω Τ,γεοριτον. Ρ. 1Τ1. αἆ Ώσης Ίοεῦτῃ: 
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«46 ΑΝ. Ὢ πάσμ ἀννρώποισω ἔχλεστοι (βροτῶν, 
Ἀπάρτης ἔνομκου δόλια βουλευτήρια, 

Ψευδών ὤνακτες, μηχανοβῥάφοι Ἀβάθεν 

Ἑλικτὰ, κοὺδὲν ὁγιὲς, ἀλλὰ πᾶν πέριξ 

445 πα. Ο οπιπῖριας Ποπαϊπῖσας ΙπΙπαΙοϊςςΙπαῖ πποτία απ], 

Βρατία» Ἰποο]α», ἀο]οξα εοποϊΠαῦια]α, 

ἸἨΠεπάασίοτατα ρτγϊπεῖρος, {ταιπάα]επῖ 5αίοτος ππα]οστῃ, 

Τοτέποςα οί ηἰμΙ] 5αμϊ, 5ο4 οπιπία Ρε απηρασες 

Β, διὰ σῆς ᾿Ανδρομώχιης φησὶν Εὐριπίδη: λοιδ2ρούμενος σος Σπαρσιώταις, ὃ ὅτι παρεσπονδήκασων " 

καὶ Φιλοχοημάτους Σαλ" εξ οὗ καὶ ἔπος, ἅ φιλοχρηµατία Στάρταν ἕλδι, ὤλλο δὲ γ΄ 

οὖὐδεν, (αι. Ταυς. 447, Ψευλῶν ἄνακτεν] Περικυκλοῦντες ψε ευδέσι λόγοι σην ἀλήθειανν 

χα) .. κατ᾽ εὐθαη εἴαν ἃ Φφρονεῖτε λέγοντες. 448. Ἑλικσὰ] Πα»2ύςγα, οὐχ ἅπλα. ἡ µὲ- 

σαφορὰ ἀπὸ τῶν παρὰ γεωμέτραις γραμμών. 3454. Δέ ἔδοκται] Νενόμισται, δεδοκίµασται. 

Σ Θ. ταεεσπονδίχευσαν, Ἱ. 6. παρεστονδήχεισαν. ΝΤΟΣ πίεζε οοᾱ. ἀφίλοχρ. 
Τ Τραμµῶ» ία. εἰ Τατ, ΡΓΟ γεαμωώτων» 

7εὺς Σπαρτιάταις αἱμύλοις 2} /9ήσεται' Αἷ- 

μύλους τοὺς Λώκωνώς φησι», ὡς Ψψεύστας χαὶ 

δολίουςν ὡς φησι κα) Εὐριπίδης" Σσάστης 

ἔνοιχοι, δόλια βουλευτήρια.. ΝΤΜΙΙ Ἡοτάπα 

Ἰοΐαπ. ἈΠουτσίας ἵπ ἈΠςοεϊ]. Τ,αεοπῖοῖς 
νιάϊε, 564, έ οοτταρία εταπέ, οἶἵαί οπηπῖα, 
1.. ΙΤ. ο. 5. Ὑυιάθέατ Ῥοΐδέα τεδρίεοτο αἆ 
1, αεεάαπποπίοτητα οταἀε]έαίοπα Ιηςίσπετη 
ετσα Ῥ]αΐεπσες, 41ο» αἆ ἨπΙπα ΟΊηῃςς 
Ἰπεετέοςθγαηί, Ῥοδίαααπη 5ε π]έτο ἀθά]άϊς- 
5επέ; ἀθαια τε ν]άεςὶς Γμαογάϊάετα Τ,.ΤΠ1. 
αἆ 5. ΠΠ. Βε]] Ῥε]οροππεςῖασί, Ό]ψτη- 

ρῖαά. 88. απΏ. 9. Ἠσες ααἴετα Εαθι]α ας- 
ία ΟἸγπαρ. 90. απ. 1. Ὑϊά, Ἱπίτα ν. Τ5ο. 

βαγπεν. 
Ἐ, οοἆ. Ἐ]ος. βουλευτήρια ῬτοίιΠέ Ὑα]εκ. 

Δἆ Ἠετοά. ΤΧ. 54. δὶ ἆε ρεγβάῖα οἳ αξίιι- 
α Ταεθάσποπῖογαπα Ῥίατα ἀῑχίε Βεοί. 

Τ,εεΙοπείῃ βευλευτήρια τε]εῖε Ἠεῖςκ. 
ἘἨερισπατε απα]οσίαιη, Οταςο5 Ποπ ἆἷ- 
ε6ΓΕ »ακὸν σοφιστήριον Ῥτο ᾖΠοππίπο Όα[γο, 
5εά σόφισµα, οἵ α]ῖα {α]α, οααα]ία εο]]εσῖε 
(ᾳξαυῦὈ. αἆ ΑίΠεΠ, Τ. 9. Τα πες βουλευτή- 
610», 5εᾷ βούλευμα, ιά ε5δε ζοσιηπ, δὲ 
οοπιδιἰαέαγ, Ίος Ποπιῖπεπι, φιῖ οοτιδιζέ. 
Τσίίαχ ἀερεραι Ρος αερδαλέα βουλεύμα- 
πα τοροπῖ. Ὀπίοις Ίοει5,. απο (πετί 5ε 
συ]ραία Ῥοςρῖέ, εσε Ότεςί. 5585. υδί υχος 
εὐναστήριον ἀῑοίεατ. Ποἰκ. 

446. πᾶν πέριξ] Τα Μ55. Α. Β. Ὁ. οί 

Ῥε]ο]αρίος, ιί ἀοάεταί οίαπα Βατηρείης. 
Ἐά. Α]ά. απάντα πέριξ. Μιαςα. 

πέρᾶ Μ»5. ΕΙ. αριιἀ γαἱεκεπατ, αἆ Ἠο- 
εοᾶσέ, τς 56 Ρο. 

ἀλλὰ πῶν πέριξ Φρρονοῦνσες.] Απίο Ώας 

φοπρίμπα ογαί πάντα πξριξ: εί ης Ἰεοιῖο 
ποτιπ]μ!] ἀεάῑι παῖμῖ πεσοβῖ: εἶπα αρετίθ 
Ειιογῖίς τηρπάσσα, Ώοθς νετςι] α.ςΟΠΙΠΙΟΙΑ. 

Οαπίετας εἰ Ἠτσο Οτοῦῖας Ιεσεῦαπί --- 
πώνσ᾽ ἀπεῖξ, 5εά .ααῖς ο... Ίτα Ιοευμίιας5 
θ5ί: πάντα ἀποὶξ Φρονεῖν 5 Ἄος ἵααιο πῶν 

πέριξ Ιεσίτηιι5 οῦ ας ταΏοπος, αὐῖα τὸ οὐ- 
δὲν 6ί σὸ πᾶν πηε]ϊιις Ιπίεχ 5ο ορροπυΠίΗσΣ 
εί Ῥεπο]ασίος εκροπῖέ --- πενουμλοῶνσες 
Σαὶ μὴ μασ εὐκειων Φρονοῦντες, οι πέριξ Φρο- 

νε Ιά6Π 5οπαΐ, 41ο περιφρονεῖ 1. 6. ΟΙ- 

ουταρρῖοἴο, υε Ατἰδίορη. ᾿Αεροβατῶ μαὶ πε- 

θιῷρονὼ σὸν ἥλιον. Έτ ἀοο υὶῖ ποπ 

Ραιοῖ Ἱία Ἰεσιωπί, Ιπίετ απο» ἘὈπαροτίης, 
Ῥζα[ϊσετ εί Τε. 0αδαιβοπις αἆ Αίμεπ. Ι.. 
1. ο. 4. φαἷπ εί Ῥ]ατατοβμας. Ψιά. ΤΗ. σαία- 
Κοτῖ Αάνειρατία ἈΠϊκοσ]]απεα ς. 10. Ρ. 110. 
Τῶν πέριξ φεονοῦντες ἵπ Ὀε]λο]ῆς πο ης 
αἀάιάιποας, αυῖα απίθ τὸ ἀμφελίξαντες ἴαιε 
αιῖά ἆθεςςεο ἀερτεπεπάί. Οοπβτηαίατ εί 
Ἠορο Ἰοοίο α οοηδῖταϊΙ ]οσιβοπῖς {οτται]- 
Ία, αἶα αδαπα 1ῃ Απάορα Ἐτίρίάετα {ε5- 
ἰατατ Τοησίΐπα5, περὶ Ὕψους, ο. 55.--- Εἰ 
δὲ που Τόλ σσεριᾷ ἑλίξας, ελ) ὁμοῦ λκβὼν 

ΤΟναΙκο. πέτρα», δρῦν μµεταλλάσσων ἀεί. 

γιπάε ἴπίοτ Εὶ τασπηθηία Αάἀάάοπάα. ἤαγπες. 
Εοϊςκ. οοπθί να]έ πάώντ᾽ ἀπρὶξ, Ἱ. 6. 

ἅπαξ ἁπλῶς, ἵπι οπιγῖδις αὔσφιε τα εἲ- 
εερέίοπε αξεπιέες πιοαίς ἴπιῖφιεῖν εδεῖς θεαίῖ, 

πᾶν πέριξ οἶαπα ἵη «ο, Ἐ]οτ. ει Ῥ]α- 
εατοἩ. Τ. Τ. Ρ. 1075. Ο. εἰρ. 1109. 6. 
ν. αἰεκ. αἆ Ἠετοά, ΙΧ. 54. 

Ἠεςγεμ. Ελικτά' στρίθλα" σκαµβά. 
Δεοζ. 
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Φρονοῦντες, ἀδίκως εὐτυχεῖτ ἂν Ἑλλάδα. 4:50 

450 Τί ὃ' οὐκ εν ὑμῖν ἐστίν; οὐ πλεῖστοι φόνου ; 
” . ” 2 ’ 2/ ΔΝ 

ουκ αἰσχροπερδεῖς; οὐ λέγοντες ἄλλα μεν 
/ ο ο κ; ᾽ 2 / νο 

Γλώσση, Φρονοῦντες δ' ἄλλ» ἐφευρίσκεσθ' αεί; 
: ᾿ 3 Ἰ 

"Ὅλοισ»: ἐμοὶ δὲ «άνατος οὐχ, ούτω βαρύς» 

Ὡς σοὶ δέδοκται χενα γάρ μ ἀπώλεσεν» 4.55 

465 Ὃύθ ἡ σάλαμα σόλις ἀναλωθη Φρυγώνο 

Πόσις 3) ὁ κλειὸς, ὃς σε πολλάκις δορὶ 

Μαύτην ἔθηκεν ἀντὶ γερσαίου κακόν. 

Οορϊίαπίες, Ἱπωπωθτϊέο Ποτείῖς, ἵη Οταεῖα. 

450 ΟΩιῖᾶ εοε[ογίς πΟΠ οδί ἵπ νουῖ: ποηπθ ΡΙΙΤΙΠΙΟΡ εάος 7 

Ἄοππο {αχρῖς αι δές οωρ]ά1 εσείς Ζ ποππο α]ία ααϊάςπα ἀῑερηίος 

Τήησιια, α]ία νογο 5επ(ϊοηίες ἀθργε]ιεπάϊπηΙπῖ 56παροι ὃ 

Ῥοτοαιῖς! ἸΜΠΠϊ νετο ΠΙΟΣ5 ποπ αἆεο στανῖ5 εἰ, 

Όε ἀΡῖ νιάοιασ: λα επΙΠ γιαΐα τηο Ῥοτάιάσταπίς 

455 Ουαπάο πῖδετα υχος ῬΗΥγσιπῃ οδί εοπδυπηρία, 

Έτ πεις Ἱπο]γίας Ματίς, αῖ { 56ρε Ἠασία 

Ἐοεῖέ πια] πα{αΠη Ῥτο πιο ἐετγεδίτ]. 

Β, Κεῖνα γάρ µ ἀπώλ.] Τότε ἐλυπή»ην Ἴπερ νῦν. 456. Ὅ: σε πολλάκις] Ὅστε σὲ πολλά- 
3 ." νά / ΔΝ . πα) ο -” ῤ ΄ 

αις ἐπὶ τῆς παρατάξεως ὠντὶ τοῦ σὲ ἑστώναι καὶ πολεμεῖν ναύτην πακὸν ἐποίησεν διωκόμενον. 
ΔΝ ΔΝ Ν ΔΝ νά Ἕ “ / ”- -- ΄ 

σὸ γὰρ κακὸν πεὸς σοῦτο εἶπεν, ὃτι φεύγων σὴν ἐν τῷ πεδίω µώλχην εἰς τὰς ναῦς κατέφυγε». 
πι ας 3 .{ α- 3 / ΄ ΄ -- ”- ΄ 

καὶ ἄλλως. εἰς σὰς ναῦς εἰλούμενος καὶ διωκόµενος. ἐκείνων ὃ ὢν εἴη τῶν ἐπῶν µεμνημένος, 

450. οὔ πλεῖστοι φονεῖς ] γα]σο φόνοι. 

0. 
481. αἰσχροκερδεῖςτ] Ἰν Ἱτείαχ Ἆος ἆε Τ/8- 

οεἀαπιοπ]]5 ἀῑσί, αυΙ πο Ιεσετῖί Ῥ]αίοη. 
Αἱοϊμιαά. 1. Ρ. 449. Α., εί 1446. Ε,. 
Ἐά. Ἐϊείπ, Μιςς. 

οὐκ αἰσχιρομερδεῖς ] Ἄοπ Που θταί Ἐι- 

τιρῖάϊς ἵπ Ταοθάασπιοπίο ππεπάακ πι- 
ΡΙΟΡΕΙΙΙΠΗ; υέ ΕΠΙ Φαινομησίδας αὐτῶν 

παρθένους οί α1ῆ αιιείοτος διέβαλλ.», (ᾳιοἆ 
Ἱπέτα οὔξογναπηις αἆ ν. 590.) ία ααϊάσπι 
αυαγδίαπι οἳ αἰσχροκέρδειαν αϊ 4ποφι1ο Τ/α- 
οοπῖθας εχρτορταγιπὲ Ἠαιά Ῥαιοῖ, Τα 
Αγϊδίορβαπθς ἵηπ Ῥασαο; Κώνέτειθον σῶν Δα- 
κώνων τοὺς µεγίστους χρήµασι. Οἱ δ, ὥτ) 
ὄνσες αἰσχροκερδεῖς, καὶ διειρωνόξενοι είς. Τί 
Ἰφοεγαίθς ἵπ ἨΒιβίγιάϊς οΠοοπ]ο: Εἰ μὲν 
γὰρ ἅπαντες µιμησαίµεδα τὴν Λακεδαιμονίων 
᾽Αργίαν καὶ Πλευνεζίαν, εὖνὺς ἂν ἀὀπολοίμεθα. 

Ἐέ Ἡς 5απο Οτασι]απα ποπΙαπω ἀθάΙέ : 
Α φιλοχρηματία Ὑπάρταν ὀλεῖ, ἄλλο δὲ οὔ- 
δν. 1άοο Ἡοοριχοη Σπαρτιάτας αἱμύ- 
λους ἀῑχΙε, {, 6. Ψεύστας καὶ δολίου. ὙΝΙάς 

αργα αἆ ν. 447. οἱ 1οἩ. Μειτο! Νῆβεο]!. 
Ἱ.αροπ. 1... ΤΙ. ο. 5. ἈΒαγπές. 

455. Ὅλοισθ] Ἐκδεσταέαχ 605, αἱ αΠιιά 
Ἰοᾳαωπέας, αλαά Ίπ απίπηο εδ 66- 

τυπίέ. Τία ἨΠοπιετας Παά. ή. Υ. 512. 

9τ- . , ” ϱ ο 9 , 
Ἐκθεὸς γάρ µοὶ κεῖνος ὁμῶς ἀῑδαο πύλησιν, 

., 

“Ὃς χ’ ἕτερον μὲν ηεύθει ἐνὶ φρεσὶν, ἄλλο δὲ βάζει. 

οί Βα]αδεας --- Απο πηι]έος πποτία]ος 
{α]9ο5 Ποτῖ 5αροσ]έ; απ εἰαιδάτῃ ΤΠ Ῥος- 
ἴοχα, α[ῖιιά Ίπσιια ῥγουπέαπα Ἰαβροτε: απη]- 
οἶίας Ἱπιπηϊοϊάαδᾳας Ποη οκ 16, 5ο ϱχ 
εοπηπιοάο, «ο5ππαγα: τπασίδηιο νι έατη, 
ᾳπαπα Ἱπσεπίαπῃ, Ῥοπυπα Ἠαροτο. Υἱά. 
1αοοὺυί Νιοο]αϊ Τ,οἑηςῖς ΜΠΙ5εθ]]. ΕΡΙΡΗΥΙ. 
1,. ὉΙ. ο. 19. ἈῬατπε». 

4654. Μειηῦν. τος. γάρ μ’ ἀπώλεσαν. 
Αγιώτεή. 

4057. Ίμεσε, κερσίτου. εδ. 
458. γοργὸς Ἡ. Ἱ. ποὮ ἐογγίδήίς, 5εά αἴα- 

669, 419 56η5ι1 Ίος νοσαῦ. 1π Απασσ. 04. 
29. 19. Ατπα]ά, Απίπιαᾶν. Ρ. 24. Βεοί. 
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Νον δ), εἰς γυναίκα γοργὸς ὁπλίτης φανεὶς, 
Κσείεις µ' ἀπόκτειν" ὡς ἀθωπευτόν γέ σε 

460 Τλώσσης ἀφήσω τῆς ἐς, χαὶ παῖδω σήν. 

Ἐπεὶ σὺ μὲν πέφυκας ἐν Σπάρτη οέγας, 

Ἡμεῖς δὲ Τροία γ΄ εἰ ὃ ἐγὼ πράσσω κακῶς, 
Μηδεν τόδ αὖχει' καὶ σὺ γὰρ πράξειας ἄν. 

ΧΟ. Οὐδεποτ ἂν δίδυρια 
ΡΕ " 

νρ' Λέκτρ ἐπαυέσω (ροτώῶ», 
Οουὸ αμιφιμάτορας Άθρους» 

460 

ὄτροφὴ α.. 465 

465 

Ναάπς νοχο οοπίγα πηι]ῖογθπα αΡρατεης (γη ῦΙ]]ς πηῖ]ος, 

Ταέετβοῖς ππα: Ιπίογῇςς, αιῖα ποῦ ἀθπίίατη {ε 5α]έοπα 

460 Ἐε {παπι ΗΠατα πηρα πσαα ἀῑτωϊέίατη : 

Ομοπίαπη έ α]άσπα ο5 ππαση5 ἵπ Βρασία, 

Νος Υοτο ἵπ Τχο]α. Βἱ Υετο Ίαπι ΦΗΤΗ ἵτι αἆνειεα ξοτίαπα, 

Να Ρτορίοτεα σ]οτίατο, «ια οί έὰ Ροίο» 1Π εαπ1 ἴποίάργο. 

6ο. Ναπαιαπη 66ΠΙΠΟΣ 

Τ,οσίος ]αιάαῦο πιοτία Πάπα, 

Ἄθαιο Προγος, ααϊ Παβοπί ἀΐνειδας πηαίτος, 

4605 

5. (1. ὁ. 655.) εἰσωποὶ Σ' ἐγένοντο νεῶν, περὶ ὃ' ἔσχενον ἄπραι νπες, ὅσαι πρῶσαι " εἰρύασρ. 
464. 5ᾳᾳ. Τὸ παρὸν εἶδος καὶ σοῦσο ἰαμβικόν ἐστι. Έχει δὲ διαφορὰν πρὸς τὸν ὄπισφθεν χιορὸν 
σὸ τὸν μὲν χρείω (165. χορείῳ) τε χρῆσθαι καὶ προκελευσματικῷ, ἴκεῖνον δὲ οὔ. ἔστι δὲ καὶ 
φοῦτο ἀκατώληκτον. (σι. Ταυτ. 466. ᾽Αμϕιμάσορας] Τοὺς ἐκ διαφόρων µητέρων, ἐξ ἕνὸς 

κ 6. Ίιορο (απίππι Παβοί: χα) γὸρ φεύγων τὴν ἐν τῷ π. µ. εἰς τὰς ν. Ζωτέφ. μοι) τὸ ἔπος" εἴσω δέ 
που γέν. νεῶν, περ) δ ἔ. ἄ. ν. ποτειρύωτο. «ΑΡ ΙΠΙΕο ὠντὶ τοῦ σε ὃ Βατη. Ιπίθγβετία Βγπιαπί 
Ἐ]οττ, 6. 12. Μος ο απέ. Βα61], ναύτην χαλῶν. ἘΙΟΙΓ. νο μαλόν. ΒΒΓΗ. ν. 2αόν. 

τος πχογες ἀπσοεραπί. Τάθπα ἵπ δα ογαί 
ἸΠαοεάοπῖα βα]ίεπι Ἠερῖρις. ἙῬ]α. Υπε 
Ρ. 1750. Ῥοΐθα, ἴεσίε Ῥίταῦοπο ΤΡ. Χγ. 
πηη]ίας 6ὲ τχοτο εί ρε]]ῖεο Παῦοραπί, 
ΟταεοσυτΏω Ἱηπςβθπία πθς ρίας πα πχούθ, 
ηθο α]]ας Ῥο]]ΐσες, οοποεάεραπί. Αἴιε- 
ησας 1ΗΡ. ΧΙΤΤΙ. ἵη ΙπΙΠο. Ἐδε Ισίαχ 
Οἆο απᾳµαπα εοπωραταΠο Πποσαπα Ογα0- 
οογαπα οσα Ῥατμαγῖς, δὲ Ἡογιπα τος 115 
νΙαροτχαο. Οιοά ἆα ἀλσγρίϊογαπῃ Ποῇ- 
πιυ]]ς μαβοί Τ10. ΠΠ. ς. 92. Ἠετοάοίις: 

- 3 / / πλ ΄ 

γυναικὶ µιῃ ἕκαστος αὐτέων συνοικέει, κατᾶ- 
ι 

459. Ἐτενεῖς μ] Υυ]ρο κσείνει. 3ο”. 
ἀπόκτεινον Τ.α5ο. 
ἀθώπενσὸν ἀκνολάκευτον. Ἠεκγο. 
469. εἰ δ ἐγὼ---Εί 464. ιά. Βιοῦ. στοί. 

ΟΣΤΙΙ. 467. βδιγπ. 
465. καὶ σὺ γὰρ ποάξειας ἄν.] Τοι Ῥτο γὰρ, 

Ρίοῦσρις ΄Γεϊποανε]! ΤΠ. ΟΝ. ἍὮῬο. 
Βοινί πωπο Απάτοπιαζμαπα (αβαπέ 1π 

ραϊαΐυτα, τας 1δἱ ἱρσατα υιπεῖαηί,  ἨΝΤοΙος- 
5µπα ἀἆποιπί αἆ ἨΗετπιίοπεηπ 1Π ΙΠΙΘΤΙΟΥΙ 
Ῥα]αο γετδαπίρπα, Ἀεπείαις 5εαυἴέαχ, 
απο νἰάσαί, απ ππαπάαία οχδεηαΠ{. 

Έγευ. 
σόγ᾽ Τ.αςο. 
464. 5. Οοπ]ασίηπα υπῖας «ΠΠ απα, 

αυοά Ίας Οα Ιαιάσπάἁπη 51] 5ατηῖέ Ῥοδέα, 
5οἱἵς (ταροῖς 1Ώ ΠΠΟΤΕΙΑ {ταπςῆί. Ὀπίνογσα 
Ῥατβατα σοπίος ααιαῖά ςἳδί Ίαο ἵπ Ῥατία 
Ἰπάυ]σεβαπέε, 5εἆ αἷῖα» Ρ]α5, α]α παπα. 
ΈἨχαςςς, έοειο Ποτοάοίο οί Βίά4ΡΟΠΘ, Ρ]ι]- 

περ Ἕλληνες: 84 ἰοίΐαπι σεπίεΠα ἑαηςέοντί 
νοίαι Ὠιοά. Ῥ]ς. Ι. ο. 80. 

Οὐδέ ποτ ἂν] Μ58. ΑΔ. Β. Ὦ. εἰ Ε]οτ. 
οὐξΣέ ποσε. Ξο6ά ἄν οπαῖ(α ΠΟΠ οἱΠῖέ η]θ- 
πι,  ἈΝοο δἶπο οχοππρ]ο οί ΓΙέχο Ἱπ- 
ἀϊσαιῖνο οοπ]απείπη. Ἠοπιετις Οἀγ5. 
ΙΥ. ν. 240. πάντα μὲν οὐκ ἂν ἐγὼ µυβήσο- 
μαι, οὐ» ὀνομήνω. κος. 
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Ἔ ριδας οὔκων, 

Αος, σε λύπας, 

Μίαν μοι στεργέτω πόσις γάμοις 

᾿Ακομώνητον ὠνδρος εὐνάν. 

Οὐδὲ γὰρ ἐν πόλεσν 
470 

470 

ἀντιστροφὴ μα 

Δίπτυχοι συραννίδες 

Τ Πΐέθπι βράἹτππα 

Έε αἰςίος ἆο]ογος. 

ἹΜατίαις ὄι παραῖς τωϊμά θἳέ οοπίθηίι5 ππο 

4ΤτΟ Τ,οσίο ν]γῖ ποΏ οεοπωπηιηϊσαίο οι αᾖίς. 

Ίεαιε επίπῃ 1Π αχρίρυς 

Ώμο Ἱπιρεσῖα 

3 

Ν ΄ δὲ / 3 4 Δ /΄ ΄ ἃς ὃν Ν 5’ ω) ”” 

5, δὲ πάτρος. 0υ0ξε τν πο σω πους πομορμεν λέγω ος τες ἔριδας σων οἱ). 460, Μίαν 

όή στεργέτω] Καὶ αὐτὸς μίω φοί σσεργέτω πόσις εὖὐνὴν πὴν ἔμην, 2α) αὐτὴν ἀποινώνητον 

ἄλλοευ ἀνδρὸε, ὠνπὶ ποῦ Τὰ ὤμικτον. 

Ὁμηρικὸν ὁ οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρωνίη. σἑ 

3. Λέγω δή σι. Ρτο λέγω δέ. 

"Αλλως. 

νωνοῦσαν ο ὠνδρὶ, ἢ σῷ γήµανσι µύνῳ νομίμως. 
᾽Αμοινώνητον ἀντὶ σοῦ σωφρόνα, καὶ μὴ ἔπικοι- 

471. Οὗδὲ γὰρ ἐν πόλει] Ταρὰ σὸ 
ε Ὁ -- . / 3 Ν ΄ η 

{ οιπλη τυραννις δηλ ονότι. ἐκ γαρ δύο συρῶννων 

χακὸν ἐπὶ κακῷ γίνεται καὶ 1 παρωκολουγεῖ. 4Τ5. Φέρειν] Πρὸς σὸ φέρειν οὖκ εἰσὶ βελ- 

1άεπα αργα μητέρων, αποά ]απ1 Βατ. τεβα(α]έ Ῥτο μητεῶν. 
} ΕἹοττ. 6. 15. ἄκοιν. ἀντὶ τοῦ ἄμιρτον. ρα) αὐτός Οπή. (σα. εί Ρορί εὐνήν Ἱπβογϊέ τήν, ΟΙΠΊ550 

πόσις. Μοα (. σωφρονοῦσαν, /ονωνοῦσαν, ΟΠη]8ΕΙ5 αἱΩπαῖς ἡ τῷ γήμ. µ. ν. 

{ Ταιγ. οὐκ εἰσὶ βελτίονες αἱ διπλα! τυρωννίδες τῆς μιῶς. ἡ διπλΏ τυραννὶς δηλονότι δύο τυράννων’ 
3 -- -- 

2αὸν ἐπὶ λαλῶ γίνεσθωι παξαλολουθε. καὶ 'Όμ. οὐ» ἆγ. πολυ». 

Οὐδέ ποτ’ ἂν δίδυμα] Ἠαπε Ἰοε1π πίηιο 
αἆ ν. 485. Ἱαάπα ἴρσα ἀοπαίατα Ἠαβες 
40 ἨἩιωσοπο (τοίο ἆε πτο Βε]]ῇ ει Ῥα- 
οἳς Τ,. ΤΠ. ο. δ. δ. ΙΧ. δ. ἵπ Νοι!ς. 

ΛΒαγπέδ. 
466. Ααβιμάσσεαρ] γιά. Βυῖά. ἵη ν. 

ΔΒγΠ. 
467. ἔριν μὶν Α]ά. 
Τη ππετΩΡΥ. τες. οί εᾱ. Ἐ]οτ. ἔριδας οἳ οἴκων, 

υπάρ ἙΒτυποΚκ. εχηϊριηί ἔριδάς σ᾿ οἴκων, ές 
Ραςῖς ε55εί απαραρίῖσα. Εεεί.. 

Αυί Πϊο μὲν ἀε]επάμπα, απί ν. 468. δὲ 
5οπροπάωπα. Ἀαπα ἔριν μελάθρων δυσµενεῖς 

σελύπας» ᾖἸΙὲείδ. 

468. Δυσμενεῖς δὲ λύπας.] Ν αἱδὸ σε Ρο 
δ. ὮΡογ. 

469. σὴν ἵηπ ΤΙΘΙΩΡΥ. χ6Ρ. τς εἆ. Τ]ου. 
οπ]ςςυη. Άγιο. 

Ῥεπο]μαςίες ]οοῖ εοηδίγΙςοΙοπείΏ Πο ν]- 
ας αι Ἠαες ε5έ: σσεργέτω μοι πόσι γάμοι: 
τὴν μίαν εὐνὴν ὦκοινώνησον ὠνδσρὸς, ἕ ἐμοῦ θο]]]-- 

οεί. Ματίς πι δἰέ οοπέεπέις ἴπι πιρέζῖς 
ιο {λαίαπιο, ἐ[αίαπιο 5οϊ]σεί ΠπιαγΏϊ πιθῖ 
πιο. αἰτῖ ]απιπα οοπιπιιωιϊσαίο. «Ἠεαί]ε. 

σὴν µίαν Α]ά. 

4Τ0. ὠνδρὸς εὐνάν.] Τία Ῥατίδίιθῃς, ΟΙΠΠΗ. 

ΕΙογ. οἱ Ἐὰ. Τμαςς, Ἐν. Α]ά. εὐνῶν ὠνδρός. 
Οαίοτυπα αὈαπάατε νΙάσεαγ ὠνδσὸς, ιά αριιἀ 
ΑγἱδίοΡΗ. Αγίους ν. 719. 

.”” Ν ή ΄ 

οὕτω πεὸς ἅπαντα τρέ πεσθε, 

πρός τ) ἐμπορίων, μα) πρὸς βιότε μτήσω, αὶ πεὸς 

γώμον ἀνδεός. 

νά. εί Ότεςί. ν. 555. ἨΜιςα. 
Ῥταποξ. νοςσπα ὠνδρὸς, 4παπα Ἱπερίατη 

οί 5ρυσίαπη ε55ο ερηδεί, Ῥίαπε οπα]ςῖί. 

3εεΚ. 
Ὄγτο ἀνδρὸς 105. ἄλλοις. «Ιεἰδί. 

4Τ4. σ᾿ ρο5ι ὤχόος οπαῖδι Ῥταπο]. 
Ἠεεί. 

ἄχθος σ᾿ Α]ά. 

416. Ἠτπο Ίοευπῃ που οχρεᾶῖο, πῖςὶ 
ἤσανα Οοἱορ]οπία ορε, ε απα ν]ά. Ψα]οκ. 
αἆ Ῥ]μαῃ. 88. Ἠας αὐίεπι ἵπ φιΏρ]άἵατα 
νοσαία, 5ἱς οπιοπάασῖ Ῥοΐεςί Ίου: 

/ .» ο Ν. Ἠ 2 σοι 
σελτύνοιν 3’, ὕμνοισί τ’ ἐργώταιν δνοι». 

1. Θ. σεκτόνοιν σε, ὕμνων τε ἐργώταιν. ὕμνων 
ἐργάτης ο υΠαπῖ Ίοςο οοπβσσί: πεσοι- 
θὼς τῷ λόγῳ σεμνῶς ἡρμοσμένῳ: ἐργώσης γάρ 
ἔστι τούτων ὠγαύήε. δὶς ει Απαραίοι Απ- 
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Μιᾶς ἀμεείνονες Φέρει», 

᾿Αχθος ἐπ᾽ ὤχθει 470 

475 Καὶ στάσις πολίταις. 

Τεκτόνων 3 ὕμνοι ἐργάταιν δυοῖν 
Ἔριν Μοῦσαι Φφιλοῦσι κραίνευ. 

Πνοιωὶ δ) ὅτων φέρωσι ναυτίλους «οα), στροφὴ Α'. 

Ἐαεῖῖας Ῥορνιπί {ογτῖ απατά ΠΠΙΗΠΗ : 

Ἐνιί οπῖα οπ15 6αρτα οπ5, 

479 Έε 5οἀἵαο οἴνίρις, 

Τηίει Εαῦτος οἰῖαπα, ἆποδαια Ἠγπαποσυτα αἶβοςς, 

Σάΐεπι Ὑζαδα εοἶοπί οχεϊίατο. 

Ἐν απαπἆο «εἶογες Παΐις {εγαπί παιία», 

Ῥ, σίονες αἱ διπλαῖ συραννίδες σΏς μιῶς. 476. Τεκσόνοιν 9) ὕμνου] Καὶ παρ 'Ησιόδῳ, καὶ 
πτωχὸς πσωχῷ Φθονέει καὶ ἀοιδὸ, ἀοιδῷ. σιμ. Ταυτ. 478. Τινοιαὶ »] Ὅσε ἄητον, δύο 

.- . , / 
κυθερνησῶν ἢ πλειόνων ἐν σῇ νηῖ. πρὸς στίζουσιν εἰς τὸ κατὰ αηδαλίων, φάσκονσες λείπειν 
τῷ λόγω τὸ ἐσιθλαξεῖς εἰσίν. ΤΙνοιαὶ ὃ) ὅπαν] Καὶ δύο κυξερνήται ἓν μιᾷ νηῖ διχεστατοῦν- 

.. ” / θα η. ε/ ’ 

σερ κατὰ τῶν πηδαλίων γίνονσαι, καὶ οὐχ. ὑπὲρ τῶν πηδαλίω». Τ δῆλον δὲν ὅτι δύο κυ5:ρ- 

” Τη υπί, οἱ Βας]]. α 5ε]ο]. ν. 470. Ιδί8 αἆΠαθεταπί: γα) δύο ἐργώται τέμτοσιν ὑμῖν, 158 
ἘἙατη. 1ΐα ευρρ]εν!έ: 29) δύο ἐργ. τέρτονες ὕμνων (δηλονότι ποιητα)) ζηλοῦσιν ἀλλήλους. 

Τ Ὑπὲρ τῶν π/δ. Ε]οιτ. 6. 15. (απ. Τατ. ΡΤο ὑπὸ τῶν απ. απ. οἱ Τατ. εἰῖαπι κυδερνήτα οί 
ὄντες ΡΓΟ διχοστωτοῦντε. Θα 5οηαυπίασ, ϱ άπ. εί Τατ, α ἀῑά[. 
τΊοτθ 50Πο]Ιο ο απί. εί Βα5. τνοια) ὃ ὅτε ὃ ἄῑτον. 

Τη Ργοχίπιο 81Ρε- 
ΈΒ4ΓηΠ. πνοιαὶ δ ὅτον ἄητον, ϐ απῖθας στο 

ἄητον εχρ]ιοαπά]ς νους, ὅταν φέεωσι ναυτ. 3» ΙΠδΕΙΥΙΤο σ]άρπίωτ, Ιίάεη ἐν τῇ νηή 5οτῖρςί 
ΡΙΟ αὐτῇ γηζ, 

Ειο]. Ἡ. Φί6ρΗ, Ῥ. 91, ἀενάων ἐργασίδας 
σελίδων, 

Μαπιξοτίρίογυαπα νατῖείαίος Ία 5υπί. 
Ἔτο ὕμνοισι Ῥατϊξιεης. οπωῃ. Ἐ]οχ. δὲ Ἐ4. 
1:α5δο, ὕμνον. Οπσάιπι ϱ ΜΡ5. Β. Ὦ. 
το σεκσόνον 3, ΝΤΡ. Ἐ. ΤΗ0. Ῥ. οἱ Ἐ. 
,α5ο. σεκσόνων 3’. Ῥοτο ΜΕ. Ἐ. ἐργά- 
σαι. ισα. 

Τεμσόνοιν 9’ ὄμνοισιν ἐργάσαιν Συοῖν] Ἡ ασο 
τοις αἴε: αῖά ςἳ ---- ὕμνων στ’ ἓν ἐργάταιν 2 
ΈΏιεπα ποη Ἠϊς Ἰαιάο. Αοεπίο νετο Ὀι- 
Ροτίιι5 ]εσ]ί ---- ὕμνου συνεργάταιν, 1η31]θΤΑ 
ὕμνων: θεά Ροίο5ί ἀαθνιας οπδιι5, οἱ 5αρα 
5ο]εί, Ῥτο σεπίῖνο Ροπῖ; πέ ΕΙπάασ, δρχ 
ὃ οὐράνω πολυνεφέλα αρέοντι 3ύγατερ, Ῥτο 
Ερέοντος Φύγατερ. Ὑϊάς 4» πο» αἆ Τρ]µ]5., 
Απ]. ν. 615. Ομιοά αἆ 5εηδιιτα Υετο Ἠα]α5 
]οοῖ αἰποί: Ώπο τοίετ Ἱ]]ιά Ἠ οξῖοάϊ : 

Καὶ χεραμεὺς 2εεωμεῖ οτέει» 2ο) τέμτονι τέχτων, 

Καὶ πτωχὸς απτωχῶ Φφθονέει, καὶ ἀοιδὸς ἆοιδῷ 

22477165. 

Ἐτυπε]ς, οὐιά]ε: 

ἐργάταιν ὃ᾽ ὕμνων τε τεμτόγου δψοῖν» 

Το 17. 

εχ Ἰησεηίο, ΤΠ ΙΠΕΙΠΩΡΣ, 166. σεκσόνοιν 3 
ὕμνοιν ἐργάταιν δυοῦ. Ἰτπ εᾱ. Ἐ]ος. εἰῖαπι 
εἷς, ηῖςΙ ααοά σεμτόνων Ἠθῦεί. «Ἰοοίς. 

Ῥτο ἐργάταιν {. ἀργαλέαιν. «Ἠιοσώ ῥεγ 
ἰαιιᾶςα δια σοζεπέ ε[Ποεγε γίάαπι δευάΊυ 
ἄιιογιι αγ[οιπι. Αιζ ἨΜιδῶ {αμάαπᾶο 
ἄιιον αγέἰ[ίοες οοπιείεγε δοῖεπέ 5 υαπι γίααπι. 
Οορίίανι αποσιαε σεκτόνοιν 9) ὑμνοῦσιν Εογ 
ἐναντίορ, ἀμογιπι αγἰϊοιι αἀυεγδογιπι 
ορεγα {αιάαπέϊθιι δοζεί Ροὲδἰς εποϊίαγο γἱχ- 
απι. «Ιεϊδ. 

ΜΙΗϊ ροίῖοχ νϊάδέιν τοβῖ οπιεπἀαίῖο 
ὕμνων σ’ ἓν ἐργάται», ηϊδὶ φαοά Ράτιου]απα 
σ᾿ 3μθ5φε ππα[τη. Οοπβχπιατί οὔἴαπα ϱᾳ 
επιοπάατῖο νϊάρίατ Ἱεείοπο σο. Ὦατί5. ΑΡ. 
Ἠατά. Τετόνοιν ὕμνοιν ἐργάταυ δυ21ν. Συνερ- 

γάται ὕμνων εκ Ώιροτά οοπ]εείυτα 5αηΐέ, 
φιΐ δε πιο ἴπι Ραπβεπαϊς Ἰήηιπῖς α)ι- 
φαπιέν εί Γπιέιαπι οΡεγά) οοπιδοσιαπιέ, αι 

εἰση]ῇοαεῖο Ἠω]ας Ἰουί επίεΏί ππης 
εοπυοπῖ. Οιοά ΈΒατα. ἀῑοῖί, ἀαναπι 
Ῥτο ρεηῖε. Ῥοπῖ, 14 Βἰ, ᾳπαπάο εσρηπηέασ 
οργία το]αῖο Ιπίει ορτία» εἰ ἀοίετπαϊπαίας 
Ῥεισομα», αἆθο υ{ί Όπα αἆ αἰίρταπα Ροτίῖ- 
ποτε, εἰ οἱ ααασῖ αἰρηῖ γ]άεαίασ; παπα απι 

δἜ ΄ 
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Κατὰ πηδαλίων 480 

450 Διδύμα πραπίδων γνώμιαν 

Σοφών τε πλήθος ἀθρόον ἀσθενέστερον 
Φαυλοτέρας Φφρενὸς αὐτοκρατοῦς. 

Ἑνὸς ὦ δύνασις ἀνά τε µέλαθρω, 
Κατά τε πόλιας» 485 

/ ε - / / 

486 Ὁπόταν εὑρει «έλωσι παιρν. 
2/ η ” / 

Εδειξεν ἤ Δάκαινα τοῦ ο... ἀντιστροφὴ β’. 

Μενέλα" διὼ γὰρ 

Πυρος ἡλη) ἑτέρῳ λέχεε, 

κά κει 

480 ῬΏαρ]εα οοηδΙΠΙπΏ Ῥθοίογυπη, 

ἹΜασπαφιε που]ΜΜπιάο φαρίοπιϊογιαπι, Ππβγπλῖογ ϱδὲ, 
ΟΘ1απ1 πα Πηεης τηῖπα5 5αρίεΠ5, 4158 Τογάπ} Ῥοΐεείαίεπα 5οἷα Ἠαῦεί. 

Όπίας ροίεηίῖα εδίο πας ῥγίυαξίς αάϊρις, 

Έτ η ατρῖρις, 

486 Ου Πῃ φεῖ θεπο σεγοπα {αοιι]ίαίοπα πιαπςῖςεοῖ Υο]ιηέ, 

ὨΏεπποηδίχαί ἠοο Ἱωασαπα ἀμοῖς 

Μεπε]αϊ ᾗῆία: παπη(αε ρε 

Ίσησπι νοπέ α]ίοτῖ ]οσίο, 

9, ηπῶν, ἢ σολειόνων ἓν τῇ νηῖ σφαλερὰ ᾗ ἐπιστασία. 48]. Σοφῶν σε πληθορ] Τὸ σληθος 

κᾶν ᾗ σοφὸν, ἀθευλόσερον ἐσσὶ σης αὐποδεσπύσου μιῶς φρενόε. ὁ δὲ νους" ἑῶν φησὸ, λαἱ 

φαῦλον ὁ ᾖ ὁ αὐποκρώτωρ σύμβουλος, κρεῖσσον Ἡ διοικήσει τὼ πράγματα, εἰ μόνος εἴη, ἅσες 

ἑὼν πολλοὶ ὧσιν ἔμπειροι καὶ σοφώτεροι" στασιάζουσι γάρ. βούλεται δὲ ὀρίσασθαι, ὅ ὅτι ἐν 
σπανστὶ ποράγματι Ἀβεῖσσον έσσιν ὑποτάσσεσθαι | ἑνὶ πολλοἲ5» 465. "Ενὸς ἆ δύνασις] Λείπει 

ἰσχιυρὰ ἐσπίν. ἆπὸ ἔνικοῦ µεσηλθεν εἰς φὸ πληθυντικὸν, ἀντὶ σοῦ, ὅτε εὐτυχίας καὶ εὐχαιρίας 

3 Ὁ Πίο αὐτοκράτωρ 8441, εἰ μρέσσον ῬΓο κρείσσω εχλ]ροί απ. Ίάεπι εαργα ἐὰν ὦ Ρτο 
μἂν ἢ (ἡ ΒΗΓΗ.) εί τῆς μιῶς Φε. αὐτοδέσποτον. 

γοτο, 4μαπάο Ιπίθγ ΡΕΙΟΠΑΠΩ θέ τεπ1, ργες- Ἠεῖθ].. αιέ κατὰ πηδάλιο αι παρὰ 
βογΗπα σοπετα]]οτίς ἱσπ]βσα(]οπῖς, οχῖςεῖέ σηδαλίῳ, νυ]ί. «Βεομ. 

τε]αΠο. Πεαίῃ. 480. Ῥορί γνώµα ροπεπάυπ Ρυπεέωπα, 

4ΤΤ. Ὁι πωρίζαπη οοηγεπἶγεί δίχορΏα, Ῥρπάσί οΠίτη  Ῥγεοθά. φιλεῖ ἔριν κραΐνειν. 
Ρτουέ 1Ρ1 εζ1άμ, Πο 5οπῖροίε Βτυπε]ς. : 1εεἰδ.. 

ἔριν Λθαίνουσι Μοῦσαι. Εεε]ςι 4550. δύνασις] Τία Ἐά. Α]ά. οί ΦεῬο]. 

ηος υ]]ο, απαπέυπα Ἰπνοηῖχθ Ρο], αασίογε 
470. Τία Ὠασο πιοίτα εοηπςΗέαοπάα: {η δύναµις τηΙΜαίΗτΩ οσί. Άίισα. 

Κωτὰ πηδαλίων διδύµω Ἀπαρορθίῆοις ἀϊπιείογ 484, ιτ παείχαπα απᾶςίορΒΙςο Σε5ρο- 

Ὀγασ]ιγσαί. ἀθαί, Ίεσε πτύλια.. «Ἠεαίι. 
Πρωπίδων γνώµα, Ἰοη]οας α ΠΗΠΟΓΕ ΠΊΟ- 487. διὰ Ττυρὸς] Οἶαί Πίο Ῥατπεδίας 
: 9 ποπιείος Ίγροισαι. Ἐ]εσία. ν. 1191. 

εί 1η αΠΙδίτορῃα: ον. οδ θα 

2 τὰ διὰ, πυρὸς ἔμολον ἆ τάλαρα μµατθὶ τᾷδ. 
Μενελέω. διὰ γὰρ πυρὸς ἆλθ' 

Ἑτέρῳ λέχει. 156. 

Ἠεαί]. άαεπα 5εοιίαι5 ο5ε Ῥτυπεῖς, Βοη εαν ἵπ Ἠΐ5 ἀϊδροπεπάΐ5 Ἠ εαθίιπι 
5 
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τείνει δὲ τὴν τάλαμαν Ἰλιάδα όρων, 

Παϊδώ σε, δύσφρονος. έριδος ὗπερ. 490 

6” 

490 

2/ / , ”/ ”/ ε / 

Αύῑός 9 ὄνομος, ἅχαρις ὁ φονος. 
2 / 

Έντι σε, ποτνίαν 

Μετατρυπὰ σῶνὸ 
ζ λ ΔΝ 2 - .ὸ / 

ο 4, έσηρθω σουξε συγκρατον 

σα 

επεέσιν έργων. 

7ευγος πρὸ δόµιων 
΄ / / 

ἩΨΊφῳ »ανάτου πατακεκρι μενου. 
Δύ / / Ν λ »” 

ὑὕστανε γυναι τληκων δὲ σὺ, παἲν 
ΔΝ / ε] ϱ 

Μητρος λεχεων ος ὑπερθνήσκεις, 

Ἐν πεογβοῖε πΙῖδθτατη ριε]]απα ΤασαπἩ, 

490 Ί ριοταπῃ, ΡΓορίθς 5ε]ίαπα ἀἰςοοτάίαηῃ, 

αάθς ε5ε Ἱπρία, Ἱπ]ωδία, Ἱποταία | 

Αάλιιςο 9ῖ, Ο νοποταπάα, 

Αάνοπ]εί ρα η]οπίία Ἠοχαπα {ασίογυπὴ. 

Αιαυῖ ν]άθο Ἠος εοπ]απείαπα 

Τατ απίε ἀοΠΊΙΠΙ 495 

Βοηπίοηίῖα οαρ]ία]ῖ εοπάσπηπα{άΠ], 

Ο παῖδοια πω]ίεΥ, δέ έὰ Ιπίε]Ιχ Ῥαστ, 

Ομ πιοτοτῖς ΡγορίθΥ (α]απααπα τωα!τῖς, 

ς λαξέσθαι " 9έλουσεω. 499. Ἔτι σοι,] Πρὸς σὴν Ἑρμιόνην. οἷον ἴσμεν, ὅτι µετανοήσεις, ἐὰν 
/ 9 / ι. Ν « 3 έ / ΔΝ ο” ή -- 

πράξης. διὸ βέλτιόν σοι μηδὲν προπετὶς ἐργώσασθαι, ἀλλὰ μᾶλλον Φιλανθοώπως διατεθῆναιο 

496. Μετατροπὰ] Μεταθολὴν µεπάνοια. ἔτι σε, ὦ δέσποινα, ἐγλιωρεῖ μεταθουλεύσασθέαι. 

κ Ταμπγ, πο Παῦοία ντ. ἀπὸ ἑνιμοῦ εξ Ἱεριέ ὅταν εὐτ. μα) εὖὐμ. λαθ. «έλωσιν, πΠά6 εὐτυχίας 

τθεθρὶ Ρτο ἐπιτυχίας. 

εἷς βασιλεύς. 

Ῥατη. αἀάῑάῑε: τοῦτο δὲ ρα) παθὸ τὸ Όμηρικόν, Ἑἷς μοίέανος ἔστω, 

4 ο ιπί. Βας]]. κατωβού, οτίαπα, Π]θΙ {81105 ϐ µεταθουλεύσασθαι, ᾳποά Ταατ. Παρεί απίο 

ἔγχωρή. ΒΏ8ΒΓη. καταπού. 

Ἐτιπε]ς. 5οἆ ΙπΙήο νογςας 5ογῖρεῖέ Μενέλα. 
Λεεί.. 

498. ΑΡτεςςἩ. ΑΠ. αἆ δεμγ]. Ἔ. 1. 
Ρ. 20. οὗδεγναί, ἕτερον λέχος 6556 αἴίεγαπι 
οοη]ιίσεπι, κτείνει πιθοσπι πιοὐέιγ, οἳ «ΟΡΙο- 
εἷως ασ]ῖί ἆο {ογπι]α διὰ πυρὸς ἔρχεσθαι, 
πποποίηιιε Ρ. 33. 64Π1 Υαετε Ῥο55ε, γία- 
γι οαιίδδα Γι. «Βεεῖ. 

491. Φφόνος.] Πία Ῥατίείαις. ΟΠΠ. ἘΊΟΓ. 
οἱ Τά. Τ,α.5ο. Πάετι, ἘἸοτεπίϊπο εκεερίο, 
γ) Ῥορίέ ἄθεος οπαϊέέωπί. Ἐν. Α]ά. φθόνος. 

ἳ . 24.5. 
499. σὲ] Τια Μ55. Ἑ. Ὀ. ΕΙ. εἰ Ἐά. 

Ίμρο. Ὑι]σο σα. ἨΜιςα. 
496. Μετατροπὰ] Ἐν. Τ85ο. µετατρο- 

'παί. Μις. 
494. σύγκρατο] Τι ΜΡ», Β. Ὁ. ΕΙ. 

Ἠοοίθ, συγκεκρᾶσθαι εδί αγοιεἰηιἰ απιογἰ5 
οἱ απιἰοἰία υἱποικῖε οοχι]ιχιπὶ, Χεπορμοι: 
τοῖς ἡλικιώταις συνεκέκρατο. Ογτοραά. ΠΡ. 
Τ. νίά, οιίαπι Ῥο]]αο. Τ15. Υ. 5. 115. Τ18. 
ΥΙΠΙ. 5. 151. Ἐά. Α]ά. σύγκροτον οἳ 1π 
{π](ῖο ἐσορῶ, ποὮ, Ἡέ νυ]σο, εἰσορῶ. Μιςς. 

Ἐτυπο]ς. ἔσορω εί σύγκρατον. 

Τη τπεποῦγ. τος. Βΐ5 απαρακί!ς ρταβσίίιτ 
Βοπιίς]οχῖ ρεισοπα. Ἠίπο εἰ Ῥτωποῖ. Ίσα. 

2εε]:. 

Σύγκροσον Ῥοπα]έπλατα σοτῖρῖέ, Ἡέ ϱ0Ἡ- 

εἰοῖ Ισίειχ πλοίτατη, ΥΕ] αῑα νος ε]ας Ίοεο 

τεροπεπάα, γεὶ Ἱεσεπάυπη: 4 

χα) μὲν σύγκροτον ἔσοεῃ τόδε δή. 
Μεαί/. 

497. Ἐτυπε], ἀθάῑί δύστηνε. «ἨἘεεῖ. 
Ε' 2 
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Ο9δεὲν 

500 

μετέχων, 
Ουδ’ αΐτιος ὼν βασιλεῦσω. 

ΑΝ. “Αδ ἐγὼ γέρας αἱμωτη- 

τοπ νασστ 

500 

στρυφὴ γ΄. 

ρᾶς βεόχοισι κεκλειμένα 

Πέμπομαι κωτὰ γαΐας. 
ΜΟ. Μάτερ, μᾶτερ, ἐγὼ δε σῷ 

Πτεέρυγι συγκωτωθαίνω, 

ο, , Κλονὸς 

506 

Θυμα δάτον. 

505 

Φδίας κράντορες, ὤ πάτερ, 
Μόλε Φίλοις ἐπίπουρος. δ10 

ΑΝ. Κείσει δᾷ, σέκνον, ὢ φίλος, 
510 Μαστοῖς µωτέρος ἀμφὶ σᾶς, 

ἌΝα]]ο πιοάο οιἶραῶ ρατᾶσαρ», 

500 Ἄεαιο οπηίποδας εχῖδίεπς Ὠοπα]πίρ. 

πά. Έεοε 66ο, πιαπα5 ετιεηίας 

Τ,αηαεῖς οο]Ισαία, 
ἹΜάοτ 5υ8 ΊεγΓας. 

Μο]. Παΐετ, πιαίεΥ, εσο Υ6ΤΟ 510 {μα 

505 ΑἷΙαά εἴπια] ἀεπαμίος, 

Έτ επι ν]οίπια Ρετίιτα. Ο {οιτα 

Ῥπίπίε Ῥηϊποῖρες, Ο Ῥαΐος, 

Ο τοπῖ αιιχ]]αίοςχ απιϊοῖς. 

πᾶα. «{αοερῖς Ίαπι, Ο 1, 

δ10 Οἶτσα πθετα {δε τπααῖς, 

Ο εἶατο, 

5, 605. Βρόχίοισι] ΑΔεσμοῖρ συνεχοµένη» συνδεδεμένη. 505. Πσέρυγι] Μεταφορικώς. ἀπὸ τῶν 
ὀρνίλων ἀντὶ τοῦ ὑπὸ σὴν σὴν μασχάλη». Ταχ. 

σφάγιον- 

609. κεκλειµένα] 9εΠο]αδίθ8 χεκλασμένα. 
24µ.σ. 

πεχλειμένα] Ιάεπι, αποᾶ κεκλεισμένα, 
τηασῖς Ῥοδάστα αξί κεκληίσμένα : εί οετίθ 
Βομο]]ασίος Ἱεσῖέ κεκλασμµένα, 1. 6. κελλησ- 
μένα, ααοὰ οοπταμ]έατ οκ οοἆεπα. 

ν Ἀαγπες. 
Ἠερειί αἀποίαίαπα α ΠΠ πΠθβοῖο αὖα 

νατίαπι Ἱεοίοπεπῃ κερλασμένην, Υο]εραί 
Δισίογ Ῥτοσυ] ἀιβῖο κεκλεισµένη. Ἐτθ- 
φιιεηάῖας ααἰάςεπα Ἠος ϱδέ, απαπα Μεκλειµέ- 
νη», ηεη1ο {αππεΏ ΠηΘΗ 15. Πο 

605. Εοΐεςί οί καταβαίνοµαι Ῥτο κατα- 
βαίνω αοοὶρὶ. Ἠοπι. Οἀγεε. ἩΜιορ. 

606. καὶ θύμα] Ὠεεςί καὶ ἵη Ῥατϊκίεης, 
ΟΠ1Π, ΤΕ]. εὲ Εά, 8ο. Πιερεπάωτα, ηῖ 

506. Δάϊον Θύμα] Κωτακεκομμἔνον 
ΣΩ χθονὸε] Ω, Νεοπτύλεμε, ὦ βασιλεῖς, ὦ ἄρχονσες. ΕΙ. 15. 513. "Ώ μοι, µοι)] 

Ε1ογ: συγκαταβαίνο --- µαι πύμα δά:ον. 
Φοπο]. Ῥ]πά. αἲ ΕΥ. ΥΤΠΠ. Ἐροά. 4. κα] 
σαβαίνει, ὦνστὶ σοῦ, καταβαίνειν ποις. 

Ἐτυποξ. μαὶ οπιϊθή. Ἰεοίς. 
εἴδπα πΠΙΙΠα Ἠϊο εχοϊάϊσδο καὶ ῥρτοά(έ, 

1εεἰδ]:. 
608. ὦ μόλε Α]ά. 
609. Κείσῃ δὴ] Πα Μ 5. Β. Ὀ. ΕΜ, 

Α. ΕΙ. Τή5. Ῥ. εἰ Εά. Τιαδς, κεῖσ ἤδη. Ἐὰ. 
Α]ά. κεῖσο ὃ ἤδη. ἈῬεά πες πιοᾶς 1ππρε- 
ταίίνιις, πες Υος ἤδη, πυῖς]οςο οοπνεηῖαηξ. 

ὤάμασ. 
Ίμεσο, κεῖσο δὴ, πέκνον. Πεϊδκ. Μις. τ8- 

γίαπα 5θηιΗ (ας Ῥτ. ἍἈΒεες, 
511. σ’ ἀθοςί ἵη Τιαςς, 
516. 5. Ῥτ. ἵέα ἀῑγίςίε: 
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ἹΜεκρὸς ὑπὸ χ9ονὶ, σὺν νεκρῷ τε. 
ΜΟ. Ὥιμοι, µου τί πάνω; τάλας 

Δῆτ ἐγὼ, σύ τει μᾶτερ. δ15 
ΜΕ. 19 ὑποχδόνιοι 

δ15 Καὶ γὰρ ἀπ ἐχλεῶν ἥκετε πύργων. 
Δύο ὃ ἐκ δισσαῖν Ἀνήσκετ ἀνάγπαν. 
Σὲ μὲν ἡμετέρα Ψῆφος ἀναιρεο 
Παΐδω δ ἐμὴ παῖς τὸνδ' Ἑρμιόνη. 590 

Καὶ γὰρ ὤνοια µεγάλη λείπειν 
590 Ἔιχθροὺς εγ9ϱώ», ἐξον κτείνειν 

Καὶ φόθον οἴκων ἀφελέσβαι. 
ΑΝ. Ὢ σπόσις, πόσες, εἰδε σὰν ἀντιστρυφὴ γ΄. 

ΜΜοτίπας 518Ώ έθττα δέ οΙΤΏ ΠΠΟΤίΙ18, 

Λο. Ἠοὶ παϊηῖ, πα]μῖ, αῖά ραας2 ἨΤΐδες 

Οοτίο 65ο, {παιε, πηαίεΥ, 

επ. Τίο 5ὐ8 {ΘΙΤΑΤΗ : 

515 Ἐποπίπα αἳ Πο Ηρας νεπῖας ααστίρς. 

Ώιο νετο πιογῖοπα]πᾷ οὗ ἆπας ποσοςςΙίαίο5; 

Το οπῖπα ποσέθγ οαἱοι]ας Ιπέεγβοῖς, 

Ῥμοτυτη νθχγο ἰδίπα η]θα Πα Ἠοιπαῖοπθ. 

Ἐηοπίτα εσἰ σια]άῖα ππασπα τε παπετε 
620 Ἠοςίος Ποδβαπα, «πι Ἠσθαί ϱος οοεῖἀστα, 

Έτ αυίεττο ἆοπιο {ΘΙΓΤΟΓΕΠΙ. 

πα. Ο παατῖίε, πιατ]ίθ, (παπα {18 

δ. Κας’ ἐρώτησιν ὁ Μενέλαος σί πάθετε εἰς “Αιδου. ΕΙ. 15. 516. Δισσαῖν ἀνώγκαιν.] Εμὸοὶ 3 

καὶ σῆς θυγασρός. 6519. Λείπει Ἐχθρῶν] Λείψανον ἐᾶσαι τῶν ἐχ»εῶν. 536. Τιαρώτρο- 

ιο Ῥατῃ. ἐμοῦ. Ἐοτί. ὑπ ἐμοῦ καὶ σο ο 

9) ὑποχαόνιοι καὶ γὰρ ἀπ ἔχεῶν Οτάο εδε: καὶ γὰρ ἄνοια μεγάλη ἔχρων 

ἥμετε πύργων. Ῥεο]ς, στι λείπειν ἐχθρούε. 1.856, ἐκ ροὺς ἐχ2ϱόν. 
1η πιεπηῦτ. τος. ἐχαροὺς ἔκθρῶν τείνει». 

Ἐκ οοπ]θοέυχα οδὲ λείπει», παπι Ἐά. Α]ά. Ὑοοἳ ἐχβρῶν πϊπίο 5ραιςοπΠΡρίιπη ἐζδν, 

οἱ 88. λισεῖν. Ἐά. 1/35. λυπεἴν, οί νεῖδι αιοά αἲ οππεπάαίοτε οί» Βηδροεία ΥΟΧ 

«οηιοπίῖ ἐχ9ροὺς ἐχ3ρόν. Μιςα. ἐχαλρῶν 6ί α οοττεσίοτε αἀάϊῖια νΙάείυχ αἆ 

519. 5. λιπεῖν Εχ9ρὺς] Ἠιιε τοβοτ Ἰ]]ιά: Ἱπωρ]οπάωπι νειρωπα. ο Ἐοτίαθ 5οπρλοταί 
Οὐ χρὴ Λέοντος σκύμνον ἐν πόλει σρέφει οἴο. Ῥοξία: 

γιά. απαε πος αἆ Ἠετας]ά, ν. 1006. 
ΛαΥΠΕΡ. Σα) γὰρ ἄνοια µεγάλη λείπειν 

519. λείπειν πηθαϊ σΏάδα νο]αῖε οίῖατα ἐφἈεοὺς, ἐξὸν ατείνειν, α) μι 

Ἠεαίλ. Ἄεφιο επίπι Ἠωο αρ. Μυσατ. οί τὸν όβον οἴκων ὠφελέσθαι. 
Ἐτυπε]. ἵπ 5πορΏας θε ουςίεππαία 5η ων ο ώ : 
ἀῑνῖκα, ςεἆ ν. 600---099. ος ειχορ]ιο (οπία, Ὠιοὰ οιίαπῃ 1460 Ῥτασίατο ψιάσίας, πια 
1πάε αἵ τεεροπάεπς αηεϊςίτορ]α. «Ἠεε. φόβον νἷχ αἀ]υπείο ατςμ]ο Ῥοΐεςί «8ΤΕΤΟ» 

590. Τη ἐχιφροὺς ἐχιοῶν 5αβΙτῖ, υἱούς. Έεοᾷ.. Ῥγωπεβ» 

Έ, 5 



Χεῖρω καὶ δόρυ σύμμαγον 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΎΥ 

25 

Κτησαίµαν, Ἡριάμου παϊ. 
25 ΜΟ. Δύστανος. τί ὃ ἐγὼ όρου 

/ 

Παράτροπον μέλος εὕρω: 
/ / ΄ 

ΑΝ. Λίσσου,γούνωσι δεσπότου 

Χρίμπτων, ὢ σέκνον. ΜΟ. ἸΩ Φίλο,  ὅ50 
/ Φ 

Φίλος, ἄνες «άνατὸν µο!. 
δ60 ΑΝ, Λείξομαι, δαωκρύοις όρας 

Στάζω, λισσάδος ὡς σέτρας 

ἹΠαπιτα, εί Παξίαπι αιιχ]Παἰσῖσθτη 

ἨΠαβεταπῃ, Π]1 Ῥτϊαπ], 

1Ηοἱ. πέος, ααοἆ εσο πιοσίῖς 

Τοεργοςα{οσΙάπα ϱΑΥΠΙΕΠ Ἰηνθηῖαπη 2 ῳ 

πα. Έτεσατε έ, σοη]ρα5 ἀοπιῖηϊ 

ΑΡρρτορίπαιεης, Ο ΠΠ. Μο]. Ο επατα, 

Ο «πατα, τοπα]έέο πι Πῖ Ἠποχίθτη. 

ὁ5ο πα. Τήᾳ6ςοο, ]αογγπιῖς Ραρί]]α5 

Ἠ]ρο, {απᾳααπα ρτατυρία ταρῖ5 

Ῥ, που] Ἐκτετεμμένων, 3" παρατροπικόν. Παρώτροπον] Παρασεταγμένον, σαρατροπικό». 
627. Λίσσου δὲ γούνασι] Ἐἰπουσα, ὡς ὤφώπευτόν γέ σε γλώσσης ἀφήσω σης ἐμῆ., (ν. 
469.) αὐτὴ μὲν ἐπιμένει σῷ φρονήµατι, τῷ 2ὲ παιδὶ πὸ παρακαλεῖν ἐπιτρέπει. διὼ σοὺς 
παῖδας Ἰ εἰς ὑπόμνησιν Φιλοστοργίας ἄγει σὸν Μενέλαον, μονονουχὶ βοῶσα, καὶ σὺ παίδων 
πατὴρ πέφυκας. ὅ98. Χρίμππων,] Προσεγγίζων. ὅδΙ. Λισσάδος]Απὸ λείας πέτρας 
χαταστάζοµαι τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῖς δακρύοι». 659. ᾽Ανήλιος,] Πολυήλιος, ἓν ἡλίῳ οὖσα, 

Ἄ Ἑατη, ἐμτεταμένον. Έδο πιοπδίταπι ιά Ἱπίαείαπι τε]ααῖ, «πάπα πΙμΙ] βποσυττοτεί, ο 
απο Π]]ιά ἀεβεχαπι ν]ἀετῖ ροςςεί. 

} Αη διὰ τοῦ σαιδύςδ Μοακ Ἐ]ουτ. Θ. 15. φιλοστογίας παίδων ὤγει» 

26. μέλος εὕρωσ] Μ5. Α. σέλος εὕροιμ᾽ 
ὤν. ΠΜιωσ. 

Ῥτυποξ. οο]άῑξ τέλος εὕρω, 6ὲ νοχσιι 
560. ΡαγΗε]απ δὲ οιηϊοῖς.  ΤΏ ΠΙΘΠΙΟΥ, 
166. λίσσουσι γ2ύνοσι, 5εᾷ ἵπ ΠΙαΥΡ. ΕΠΊΕΠ- 
ἀθίΙΙΠα λίσσου σύ. Βου. 

527. Λίσσου σὺ γούνασι] Μ5. Α. λίσσουσι 
γούνασι. Ἐά. Α]ά. λίστου δὲ γούνασι. Μ 5. 
Ἐ,. λίσσου γούνασι. ἨΜιωα. 

598. ΤΩ φιλος, ὦ φίλ.ς Τ,ασς. 
599. Ἐτιηποκ. ο ΠΙΘΙΩΡΥ. ἀεάΙί ἄνες 9α- 

νώτου µε. Ῥθηιεπ!ῖ ν. άρπα δακρύοις. Βεο].. 
550. δακρύοις] ια Τηυ. Β, εἰ Τά. Ἱμαςο. 

γπ]σο δακρύοισι». Μ». Α. δώκρυση. 2416. 

Λείβομαι δαγρύοις, πόρως 
στάόω λίσσαδος ὡς πέτρας 

ο. 3 

λιβὰς ἀνήλιος, ἡ τόλωινα. 

γοτοοτ Ἡί Ἠαςο 5απα οἶπί, Τιαπας Ἱπίοι- 
Ῥγες αιἱάσπα 5αέΐ5 οοπηπιοᾶο νοτεῖς: Γιαοτί- 
φπιῖς ριμίίας 1ἴγγίσο, {απιφιιαπι ἐπ ρείτα δωΐΐα 
εαάέπδ: αιαπαµαπ νθὶ δἷο «οπιρατα(ῖο 
εἰαιάῖσαί, ΝΜΠΙ νἰάείατ Ττασῖοις οσρτῖ- 
ΤΩΘΥΕ νο]μς5ε Ώορο Ηοπιοπϊπ1λ. ΧΙ. 9. 

Πάτροκλος ὃ᾽ ᾽Αχιλῆϊ παείστώωτο, ποικένι λοαῶν, 

Δάχευα Φεεμὰ χέων ὥστε κρήνη μµελάνυδρος 

"Ητε λατ αἰγίλιπος πέτεης δνοφερὸν χέει ὕδωρ. 

Ἰὐπάαο ρτῖνηπι αρραγεί ἀνήλ,ον αριᾶ Νο5- 
ίυπα ὨΟΠ 6556 πολνήλιον,  Βςπο]λαδίες 
Ππργργοίαίας οδί, 5εἆ δνοφερὸν πιίσγιπο. 
Τοϊπάε νοτο εκ Ὠος ἩἨοπιεπ Ίοσο Ετί- 
Ρίάεπα 5ἷο οοττῖσεπάωπι 556 5υ6ΡΙςΟΙ : 

λείβοµαι δαλρύοις κόρως, 

Στάθει λίσσαδος ὧς πέτρας 

Λιβὼς ἀνήλιος. --- 



ΑΝΔΡΟΜΑ ΣΧ ΤΗ. ε.| 

Λιξὰς ἀνήλιος, ἆ τάλαμα. 

ΜΟ. Ὢ, µοι, οί τί ὃ) ἐγὼ κακῶν 595 

ηχος: ἐξανύσαιμ ἄν; 

586 ΜΕ. Τό µε προσπίπτεις, ἁλίαν πέτραν 

'Ἡ κῦμα λιταῖς ὡς ἱκετεύων; 

"Τοῖς γὰρ ἐμοῖσιν γέγον' ὠφελία, δ40 

Σο δ οὐδὲν ἔχω Φίλτρον, ἐπεί τοι 
Μέγ ἀναλώσας Ψυχής μόριον» 

δ40 Τροίαν εἶλον, καὶ μητέρα σῆν, 

Ου Μία ς«οἷῖς 6χΡεί», πηΐσετα 65ο ! 
Μο]. Ἠσὶ ποηῖ, παΒῖ ! αποάπαπα 66ο 

νΓαΙογιιπα τοπηδάίαπα οχρεάέτιπα Ἰπναπῖαπῃ ὃ 

655 Ἰήρη. Ώιατε αἆ πιο νο]νοχῖς, ΐ αἆ πΙαΙΠΙΙΩ 5αΣΙΙΤΩ, 

Αι αἆ Βισίέαπῃ, σὶς Ρτοσίδης 5Ιρρ]Ισαης 3 

ἌΝαπι πηοῖς πβέας 5απα οπιο]απηθηίαΠῃ, 

ΤΙΡϊ νετο πΙμί] αιοά πιο εοπεῖ]ῖοί Ἠαῦθο, 5Ἰᾳπἱάεπα 

Οοπδυπηρία π]ᾶσηα Ῥατίο τηε ν]ία, 

δ40 ΎΈτο]απα εερῖ, αί {Πάπα τηβίάεπη : 

ο 

5, ἡ ἥλιον μὴ ὁρῶσα σταγὼν, Ἡ οὗ καταλάμπεται ὑπὸ ἡλίου. ἢ ἀνήλιον λιβάδα εἶπεν σὴν ἐν 

σπηλαίω. Ἐ αὕτη γὰρ οὐ καταλώωσεται ὑπὸ ἡλίου. 559. Μόριον, ] Μέρος. (σινὲς δὲ 

οὔσω ἀντὶ σοῦ ἐκδαπανηῶ) σὸ πῶν στρατευσώντων τῇ Τροία «Ἑλλήνων πλ9ος" Τ ἀντὶ 

σοῦ πολλὰς ψΨυχὰς ἀναλώσας, ἀπολέσας ἐν τῷ Ἰλιακῷ πολέµῳ. θέλει δὲ εἰπεῖν, ὅτι πο- 

λέµιίόε µοι ὑπάρχεεις, εἴγε πολλὰ ἔπανον, ἵνα πορθήσω τὴν Τροίαν. οὐκοῦν οὐδὲ φείσομαι. 

κ. Τόν αἀάιπέ Ἐ]οττ. 6. 15. οί Επ. Ηῖο απἸάπι ηἰβῖ] αἰίιιά Ἰαθεί, Π]ςῖ πολνήλ. ἐν ἡλ. οὖσα 

στ ἢ ἥλιον μὴ ὁρ. ἀνήλ. λιβ. τὴν ἐν σα». αὕτη γὰρ οὐ Καταλ. ἢ οὐ χωταλ. ΏαΓη. ΡΓΟ ἢ οὗ κατ. 

{ Τὸ τῶν στρ.--- πλῶδος ο Ταχ. αάάῑάΙ, ἵπ 4πο ἔβππον ἀθδιπί ργαεεάεπΏα, εἰ απβ Ρροδέ 

πολέµῳ φοηιυπέατ. Ύθτθα ποϊπβία αά ανα Ίοουπι τείεγοπάα νἰάρπίας, ἵπ β 

Ἐ]ους, 6. 19. ἐρδαπανηβῆ. 

Γιωιὰο ἴαογηπιας οσιζΐε, μὲ πίσγα δα Ὠσεο παίρηί εί ροπάςαπέ. γ]άρεῖς αη Ώδο 

αμα επ ἰευὶ τιρο. ν. 116. {οτςϊίαη Ἱία επποπάαπάα οἶπέ: 

Τάπομαι ὡς πέτεινα πιδαλόεσσω λιβάς. ἄπληστος ἅδε μ’ ἐξάγει χάεις γόων 

. πολύστονος, ὡς ἐξ ἀλιβάτου πέτρας 

πη]]ς Ίουις οδί ἵηπ διρρ]σῖρας ν. 90. ὑγρὰ ῥέουσα σταγὼν 
Ιάετῃ {απηεηῦ εοτγηρί5 : ἄπαυστος, ἀεὶ γοᾶν. 

Ίπσεπε πιε εἰ ὑιδαίίαδι]ῖς οιρίἄὄο, πι {έ15 οπή 

βεπιέύιω οοπι]πιοία. επιεί, τά Ίιφιατν 

πιοπι ἰαογή/πια» Γιωιάαπι, δἱοµϊ βία αφ 

αὖ αἰία γιιρε πιαείπεπίεν ἀεοϊάωτι. σταγὼν 

ὥπαυστος ἔοτα υί αρ. Ῥορμος]. (6Ράΐρο Ο. 

: ; 6868. ἀαὐτ ναι. χάρις γόων πολύστονος 
Ἄπετίιο Ἠογυπῃ νογρογατα ςέγησέυιτα οΏοῃ- μη ” ο φα 
4 Μοατκ]απά : : : υέ ἵπ Μοάσα 3207. 

θγκιαπάμτη, αυὐΙ νατια επίανΙί τί . ο, . 4 
Ἠωπο Ίοσμπι ςαη]ίαιϊ τθςβίιθιο. Οπῖ Ἰαχὰν ἄῑον πολύστονον γύῶν. 

επίτα ποη ἀἱερ]ίοεαί χώρι Ύδων 6ἳ πποχ ΟΡρροςίίο απίθπη εςί εί οοπιραταοπῖς νί5 
ἄπανσσο, γέων Ῥτεεεῖρις ουπι Ῥοβίτθππα ΤΠ ἀεὶ γοῶν 6ἱ ἄπαυστος σταγών. «ασοῦδ. 

Ἐ 4 

“” ” . / ΄ 

Ἄσληστος ὧδε μ᾿ ἐξάγει χάεις γόων 

ω πολύπονος, ὡς ἐξ ἁλιβάτου πέτρας 

ὑγρὼ ῥέουσα σταγὼν, 
” Ν ΄ 

ἄπαυστος ἄεὶ γόων. 



ο  ΕΒΥΡΙΠΙΔΟΥ 

"Ἡς ἀπολαύων. 
"Αιδην γπόνιον κωτωξήσει. δ40 

Έυα {τπαῃς, 

Αά Ῥ]πίοποιπα ΙΠΕΘΓΠΙΠ ἀερορηάᾶθς., 

ΑΒαῦΜΕΝΤΟΜ ΑΟΤτῦὸς ΤΕΗΤΙΙ. 

Ῥειευς Ἱπίοτνοπία 8ο Απάτοπιαε]ιθα δὲ ἸΜΤοϊοδδαπι Ῥπετυπ αἲ Ιπδίαπα οσἀε Ἠλεταί, 

αιοά «πι ὤστο Εετγεί Μοπεῖαις, αεθτίπια Ιπίοτ 605 οτἰέατ οοπίεπ{ίο. Ἰπ ατα {ΑπιΘΠ 

Μεπείαιβ Ἱπέετῖοτ 4 παπι οββοέ, αὈίέ ποπ δἶπο πηϊπϊς, αας Ῥε]θις π]ΙΗ αθήπηαί. Όμοτας, 
Ρε]εί βεπετορῖέαεῖς αἀπιϊχαίῖοπε οχοἴίαίης, «ΟΠΙΠΙΠΠΟΠΗ Ίοοιπα ἀθ νἱγέπεῖς οχοο]]οπίῖα, ααείαίς 
ἀεφιιο ]αθήῖα Ίπ οπωπῖ το εο]επάα, Ῥο]θυπιαπο Ποποτίβος Ιαπάϊριις ΡγοβεᾳαΙέΓ. 

ΧΟ. Καὶ μὴν δέδορκα τόνδε Πηλέα πέλας, 
Σπουδῇ σιένγα δεῦρο ΥΆραιὸν σόδα. 

ΠΗΠΛλΕΥΣ, 

δ46 ᾿Ὑμᾶς ἐρωτῶ, τόν τ’ ἐφεστώτα σφαγή, 
Τ{ ταῦτα: καὶ πῶς, κάν τίνος λόγου νοσεῖ 

Ολο. Δίαυῖ ν]άεο Ἠμπο Ῥε]αιπα Ρἵορο Ίο», 

Έτορετε ἀῑτισεπίεπα Ώπιο φεηϊ]επι ροάρπῃ. 

ΡΕΙ.ΕὉΡΣ, 

645 Ὑος Ιπίατοσο, εἰ πο ορρᾶῖς πιασϊςα τη, 

Οµ]ά Ἠαε οί ᾳποπποᾶο 2 α παπα οἨ «αδαπι ]αροαί 

.- - ” ”- - 9 5, δ46. Τί σαῦσα:] Ποιῖτε: Καὶ πῶς] Ταῦτα γέγονεν: 549. Ἠγοῦ σὺ] Τιρὸς σὸν χειραγω- ος / , / η Ν ας ος / ΄ πα), γουντα φησί. ὅδ0.᾿ Ανηβησηρίαν] ᾽Ανακμαστικὴν,  ἀναζέουσαν, νεωτερικήν. παὶ ἄλλως. 
ὤνηβώωσα», ἢ σὴν ἀνὰ πρὸς τὸ λαμβάνει συναπσέον, ἵν' ᾗ ὄναλαμβώνει ἄκμαστικὴν ἰσχὸν, 

3 ο υπί, Βας. ὀναγκαστιμήν. Ββτη. ἄλμμαστιμήν. ΕΙΟΤΤ. θ. 15. ἀναρμαστικὴν, (ιοά τεοερῖ; 
απ] Ι{α οτῖρο ευτοτίς Ἱπίο]Ηρέας, 

ὦδοὸ. χακῶν μηχος] Φίο Ἠετοάοι. 1Υ. 

151. αΏῖ άρπα Ἠδομγ]ο ΒαρρΙ. 745. το- 
εακυῖε Ὑοςςε]. Άεεί;, 

654. ἐξανύσαιμ᾽ ἄν ] Ῥατίςίεης, ΟΠηΠ. οἳ 

ἀν4. Τμαςς. ἐξανύσομαι. ΝΤ 5. ΕΙ. ἐξανύσωμαι. 
41.5. 

656. Ίμερο λιταίνων, 6ί ἀε]εο ἱκετεύων, 
απο ἴδῆτς λιταίνων εἨο]ῖοα 5. Ἡ θτΏτα 
λισαίνειυ Ἠθρεί Ἠες. ὮΠοεϊκῇς, 

ὅδτ. γέγο] Τι Ῥατίείοης, παίπος, 
Μ5. Ἐ]ογ. εί Ἐν. Τμα5ο. Ἡθοίε οἰῖαπι ἵπ 
Μ5. Ἑ. Ρε ὑσάρχω εχρΒςσαίέωτ, Ἐπι επἶτα 
ΡΤΟ γέγονα. Ἐά, Α]ά,. γέγονεν. 24105. 

Ίιοσο σοῖς γὼρ ἐμαῖ ἐγεγένι. Ἐεῖοῖς. 
Ἐτυπεκίης ἀθά]ε ἐμοῖσιν γέγον --- Ῥεοῖ, 

ὅδ9. Ῥ]αίο: τὴν ψυχὴν διεξελ9εῖν ρ. 907. 
Ἐ. αΏῖ ψυχή νιἀείαχ ε5ςο υἰῶ {οπιριως, ιαέ 
Ἠϊο. Ἰήιας. 

654. Ἰηλέα σέλας,] Ουχ α]άππα «γ]]αρα 
η ΤΙμλέα οι Ίοηρα, αιμάϊα» Εγπιο]οσίοϊ 
ἹΜαρπῖ αιείοτετΏ ία ἀῑδεεγεηίεπι, ἵπ νοσθ 
Βασιλεύς: Οἱ μέντοι ᾽Αθηναῖοι, ἐσγειδὴ ΤΠη- 
λέως καὶ ᾽Αχιλλέως διὰ σοῦ ώ μεγάλου γρά” 
Φουσι, ποῦσου χάριν καὶ πὴν αἰσιασικὴν ποιοῦ-- 
σιν εἰς ά μακρὸν, ἵνα ἰσόχρονος γένησαι σῃ 
ἰδίᾳ γενική. Ἑὐριπίδης: Καὶ μὴν δέδορχα σόνδε 
Πηλέα σπέλας. Ἱία Ἐφπιο]ορίεμπ. Ένα 
έετεα νά. Ίο, αἆ Ῥπαπῖρ. ν. 781. οί 
Ρτεεεῖριο αἆ ν. 1967. εί Ἠαπς Ἑαριίατα αἲ 
γ. 1259. «Ἀαγπες. 

- 



ΑΝΔΡΟΜΑΧΤ, τὸ 

/ 

Δόμος: σί πράσσετ ἄκριτα μηχανώμενοι; 500 

Μενέλω, ἐπίσχες μὴ τάχυν ἄνευ δίκης. 

'Ἡφγοῦ σὺ ῥώσσον: οῦ γὰρ, ὡς Έοιχέ μοι 
650 Σχολης σύὃ ε έργον, ἀλλ ἀνηξητηρίων 

Ῥωμην ε παρω λαμβώευ, εἶπερ ποτέ, 
]ροτο, μὲν οὖν κατ οὐρον ὡσπες ἱσπίοις, 505 

Ἐμπνεύσομαι σῇδ' εἶπε, τίηη δίκη, χέρας 
Βρόχοισω ἐκδήσαντεςν οἱ δ᾽ ζζγουσί σεν 

666 Καὶ παῖὸ : ύπα ος ἀ τη ὡς ἀπόλλυσαι, ῥνος γαρ 
Ἡμών ἀπόντων, του τε Ἀυβίου σενεν. 
ΑΝ. Οἱδ, ὦ γεραιὲ, σὺν τέκνῳ »ανουμένην 560 

Ὅοπιυς 2 αυ]ᾷ ασῖεῖς {αοιεηίες Ίῶς 5ἶπο ]αάῑοῖο 5 

Μεπε[αθ, εχρεσία, πο Ῥτορετα εἶποα ]αάϊοῖο. 

Ῥτασσάς έω οἴεδις: 

550 Μοταπῃ Ἠσο τος γεφιγίέ » 

Ἠαιιά οπ1πι, τιέ νιάδίταχ τῖΠῖ, 

56οἆ Ἰανεπῖ]α 

Ῥοῦιχ οἀρῖο τοοῖροτο, 5ἵ ππάαπα α[ίας. 

Ῥτίτηυπα αυΙάθπα 5οεµπάο νεπίο, {απα απ γε]ῖς, 

Ἠυῖς αδρίταΡο. 

1:αᾳιοῖς Ησαπίες, Ἰ5ά ἀπουπί {6 

655 

Νοβίς αΏεοπίῖδις εί ἀοπαῖπο {πο. 

Ὠϊς, 4ο 1116, ΏΠΙΙ5 

Έτ ΑΠτα παπα Ὁί αασράατα ον», ασητπα 5υῦ 5ο {ογεης, Ρρεσῖς, 

πα. 15, Ο 5οποΣ, οιιπα ΠΙΟ ΠΙΟΓΙΕΙΤΑΠΙ 

5 ὃ ο καὶ ὤμεινον. δδΙ. Ἐπανώ] Βούλομαι, ἀσπάξομαιν σουσέστιν ἥδιστ' ὠνωβοήσομαι, εἴ σι; 
φεῶν καν) Ὅμηρον μᾶλλον α. γήρας ἀποξύσας νήσειν νέον ἠβώωντα.”᾽ (Π.{. 446.) ὅ57. 
Κατ’ οὔρον] Ὃν σρόπον ἄνεμος ἱσσίοις, οὕτω κὠγὼ παύση (δμοίως οὐρίῳ ἀνέμῳ καὶ πνεύ- 

3. Ἠεεερὶ Βοπρίυγαπι Ἐ]ουτ. 6. 16. ΡΤΟ ἤδιστ' ἂν ἀνωβήσομαι, γῆρας ὠποξ. }ήσειν ν. ᾗν Ρ8Γ- 
ἴεπι νετ! Ίαπα ν]ά1έ Βατη. οπῖ εἴ σις Φεῶν καθ’ "Ὃμ. µέλλοι δαρρ]ενΊί. 1άεπι ἠδιστ' ἂν 
ἀνηβήσομαι, φποὰ είϊαπῃ τοοιρἰεπάιπη ο55οί, πῖς] οοἆᾱ, αἰῑπά 5μβάἀστοπέ, 

Ἠ]ϊο τον. ποη ροῃβῖε ΙπΙΠπα ἐθγῖ αο- 
ἴα5, 5εά {ετία 506Π56 αοίας {θγ, ου]ας 
Ιπϊείατω ο55ε οεησι]έ α ν. 501. ὮἈΛεοᾖ. 

546. Τί σαῦσα, καὶ πώς, κὠκ. τίνος λόγον] 
Πια ΜΒ, Ῥ. Ῥ. ΕΙ. ΜΒ, Α. σί ταῦσα καὶ 
πιῶς σ᾿ ἓκ σίνο λόγου. Ὑπ]σο σί σαῦσα, 

σιὼς σαῦτ’, ἔν σίνος λόγου. 4ωᾳ. 
δ60. Αν θηλ Αας ἂν ἠβητηρίαν 

Ῥεμο]ῖαςί, ΛΒαγπες. 
ΑΡτεςοἩ. Ὠϊ]. Τις. Ρ. 798. παοηθί, 

Ἠερο νογρα Εταπηπα ος ποπΏμ]]ο5 49οθ- 
Ῥΐ55ε Ρτο, ἆλλ᾽ ἠβησηρίαν ῥ ῥώμην ἐσαινῶ ὦνα-- 
λαμβάνειν, έ Ργαρος!Πο νὰ αἆ α[ιᾶ νογ- 
Ῥυτη τείοταζασ, Ύµθπα ομῖ Ἱαποία οσἱ; 

οαυαπιταάοπεπη αΙπηϊμριας εχοπηρ]ἰς ἸΠαδίτας, 
Ἠες. ἀνηβητηρίαν εχροπῖς πῶν ἀνανεάβον 

νεύσησος, 5εὰ Βιῖά. απᾶν ἀνελὸν νεότητος, 
απογάτη ]]απα νῖπα νοοῖς εχρ]ῖσατα, Ἠππο 
{ος ]οοἳ 56Ώ5δύπ {παάθτο νο]αῖςδε, ϱεΠ- 
5εί ΑΡτεςοἩ. αἆ Ἠο». ὮἈεεί.. 

651. Αά 5οπίρηῖαπα ἀθεῖἀετατί υπάθέας 
νῦν, Ουῖά ἵ 5οτῖρεοτίέ αιιοίΟΥ ῥώμην πρέ- 
πει νῦν λαμβάνει. ΜΕ. Α. ῥώμην µ’' 

Μ{μςς. 
Ἠοαῖσ]«, ἐσαινῶ Ἠϊο νι]έ ε55ο ἵππρεγο. 

Λεε]:. 
669. Πρώτον μὲν αι Τία ΜΡ», Β. Ε. 

ΕΙ. οι Ἐν. Ίμαςδς, Ὑμ]ρο πρῶτόν γε μέν. 
Μις. 



τ4 ΕΕ ΥΡΙΠΙ ΝΟΥ 

/ ο 3 ο ϱ ε ” / / 

Ἀγουσί µ, οὕτως ὧς οβῷς' τί σοι λεγώ; 
Ου γὰρ μιᾶς σε κληδόνος προθυμίῳ 

Φ60 Μετηλ»ο, ἀλλὰ μυρίων υπ' ἀγγέλων. 

Ἔριν δὲ τὴν κατ οἶκον οἴσθώ που κλύων 
ων α- λ ας 

Τῆς τοῦδε »υγατρὸς, ὧν τ' ἀπόλλυμαι χάριν». 266 
-” ”- / ) ΝΔ .- 

Καὶ νυν µε [βωμου Θετιδος, η τὸν εὐγενῆ 
2/ / .. δν ελ λ λ / 

Έσικτε σοι παῖδ, Ἡν συ «αυμαστῆν σέδείςο 
/ 3 ”/ / 

666 ᾿Αγουσ᾽ ἀποσπάσαντες, οὔτε τῳ δίκη 
Ν 3 / .] 

Κρίναντες» οὐδὲ τους ἀπόντας ἐκ δόρμιων 

Μείναντες, ἀλλὰ τὴν ἐμῆν ἐρημίαν ὅτθ 
/ / ”- Ἡ Χ 4 

Γνόντες, Τέκνου τε τουὸ» ὃν, οὐδὲν αἱτίον» 
Μέλλουσι σὺν ἐμοὶ τῇ ταλαιπω ω Άτανειν. ες 

570 Αλλ' ἀντιάζω σ, ὢ γέρονν τὼν σῶν πάρος 

ἸΜο οἷο ἀϊομηέ, μέ ν]άες: αυῖᾶ πῖ ἀϊσαπῃ 2 

Ναπα που μηίας νοσαβοπ]ς 5ιαᾶ[ο {9 

560 Αοεοτεϊνί 56 Ρεγ 5εχεεηίος πιηςῖος. 

Φοῖς αιίθιη {οτίας»ο αιάἶεης ἀδοοτάίατα (ὖ οδί ἵπ ἆοππο, 

Ουτα Ῥυ]ας β]ία, Ῥτορίεγ αα; είῖαπη 65Ο Ῥεσθο. 

Έτ πυης τηθ αὐ ατα Τηοι]άϊ5, αμα σεΠετοδυπα 

Ἐταπι ΕΡΙ Ρερογῖέ, 4πα1Ώ {ὰ νοηογαπάαπα οοἩς, 

665 Ὀυουηί ανιι]σαπῃ, Ώθηι1θ π]]ο Ίάγα 

1υάϊσαπίος, ηε(θ αΏδεηπίος αὐ αεἀϊρας 

. Ἐχροσίαηίος: 5εἀ ΠηθᾶΙΊΏ 5ο αάϊπεπα 

Βοϊεπίες οἱ Ώυ]ιις ραοσῖ, απ θπῃ, πας ΠΙΗ α{οχθπῃ, 

Ὑο]απί οοσἸἀθγθ ΟΠΠ ΠΠθ ὨΙΙΦΕΓΑ. 

5Τ0 Φεᾷ οὔδθοτο ίΕ, ΌὉ 56ΠΕΣ, α έιια 

9. ματι Ἡ πρώτον μὲν καπ οὗρον) θανήσομαιν φουτέσσι σοῦ περέχονσος αὐτὴν Αειμῶνος 
ἀπολλάξω. ὁ γὰρ οὔριος ἄνεμος, ὄπισθεν πονέων, εὐκταῖος ἐστὶ καὶ σωτήριος τοῖς ναυσιλ- 
λομένοι, παραχής αὐτοὺς ἀπαλλάσσων. 569. Οὐ γὰρ μιᾶς σοι κληδόνος ] φήμης, 

σπουδή». Τ. δυο. ΄ Μετῆλθον,] Μέτεπεμ φάμην, μεσεστειλόμ»ν. 564. Σέρεις,] Τιμᾶς, 
φουτσέστι Φαυμάζων διατελεῖε, καὶ µακαριζων ἐπ αὐτῇ ἰαυσόν. Φ5θ6δ. Οὔτε σῳ δίκη] 

κ. Ἠνεύμωτι Ἐ]οτγ. Θ. 15. ΡΟ πνεύµονι. 6ἳ αΠίθᾶ: οὕτω κἀγώ. λα) ἄλλως. τωύτη ὃμ. οὗ. ὦ. α.αὶ 
αν. καὶ ἄλλως. πεῶτον μέν θἵο. (αι. ὃν τρ. οὔριος ἄν. ἶστ. οὕτω 2ὠγὼ ταύτη φωνήσομαι, τουτ- 

έστι τοῦ περιέχ. οὐτ. χ. ὧ. εἴςο. 
τ Ἱμερεραίαι Οὐ γὰρ µιδε σοι φήμγε] σπουδῆς, πληδῶνος (Β8ΓΠ. Λληδόνος.} 

Τη πΙθπῦτ., χε5. εἴαπω Πρῶτον μὲν οὖν, αλίσεπίία, νεὶ 2γοπιέμάἶιε {ε αροργοϊυὺ, 
ααοά τεορρῖε Ἑν. ἈΒοεεῖ. δε εἴο. ΒεοεΚ. 

664. Ῥταρίαί ἐνδήσαντες. Ἐϊειδοηπ. αἆ 664. Θαυμαστῶς σέβει οοπ]οῖς Ἐεῖεῖ, 
Μαγ. Ῥ. 124. ἍὮἈεοῖ. ο Β6εΕ, 

656. ὑμῶν Ταςο. 66δ. Ἐεῖςι. Ἱεσῖέ οὔτε σω. «Βεε]. 
659, ἨεαίἩ, τεᾶᾶϊε: ἍἌο δοΐδις απια 



ΑΝΔΡΟΜΑΧ Η. Τδ 

στ / λ ᾿ ε) 3/ , 

Π,τνοῦσω γονάτων, γειρὶ ὃ οὐκ εξεστί μοι 
Τῆς σῆς λαδθέσδαι φιλτάτης γενειάδος» δΤδ 
ε ” / Ν ”- ᾿ Ν ΄ 

Ῥυσαί µε, πρὸς θεων' εἰ δὲ μὴν Σανούμενα 
3 ως ϱ . ο. 2 / 

Α/ίσχρως μὲν υ1ν» δυστυχώς ὃ θμοοὺν Υέρον. 

ΠΗ. Χαλᾶν κελεύω δεσμὰ» πρὶν κλάειν τηὰ, 
.” , ᾿ / 

Καὶ σῇῆσδε χείρας διπτύχους ανιένα/. 
π λ ΄ 2 - λε ) / / 

ΜΕ. γω ὃ ἀπαυδῶὼ γ ἄλλος οὐχ, ἤσσων σεν, 
Καὶ τῆσδε πολλώ κυριώτερος γεγώς. 681 

-- α’ ν - ,) Ἂν 

ΠΠΗ. Πως: ἤ σὸν ἂριον οἴκον οἰκήσεις ρολων 

580 Δευρ; οὐχ. ἅλις σοι τῶν κατὼ Σπάρτην κρατεν; 

ΜΕ. Ελλόν νιν αἰγμάλωτον ἐκ Τροίας ἐγώ. 
Δ / .] η) ./ ” Ν { 

ΠΗ. "Οὐμὸς δὲ γ αὐτὴν ἔλαδε παῖς παιδὸς γέρας. 

ΜΕ. Οὐκουν ἐκείου τὰρὼν τὠκείνου  ἐµμώ:  ὅ86 

σι Ἱ οι 

(ρεπιια οαἆθῃς, πηαΏΙΙ θηἶπ πΟὮ Ἰ]σθί τΩΙΗ1 

Αίάἄπσεταο ἔααπα εἰναγὶςθίπαατα ΙΩΘΩ{ΙΠΙ) 

Ίήθετα πῃθ ρογ Ώρος: αἰοααῖ, πΙΟΓΙΕΩΩΙΙΣ 

Τυτρίίοτ αιἰάσπα νοὺῖς, ποῬῖς5 Υετο 1Πί56ἵ6, Ὁ) 56ΠϱΣ. 

75. Ρεῖ. ζαῦοθο Υος Ίαχατο νιποι]α, Ῥτϊαδαααπη αλ αῖς ]αοτγπηθί, 

Έτ Ἠυ]ας πηαΏ 5 σοπηίπας ἀἰπη]ίοτα, 

Ἰάεπ. Ἐϊσο νοτο α)ῖας,. ἐς πο ΙΠΓοχΙΟΗ, νδίο, 

Έτ η Παπς Φπιίεγεπι Ίοπσο ΠΙΣ]ΟΤΕΤΩ Ροϊορδίαίοπα Ἰπάῦεπς, 

Ρεῖ. Ὁιοπιοάο 2 αΏ πορίταπι 4οπηπΏ τοσος Ρτοξεςί5 

580 Ἠπις 2 Νο οδέ 40ϊ εαίῖς ἵπρετατο Ιποο]]5 Βρασίοο 2 

Μεμ. Ἐσο εερῖ ἵρεαπι εαρίναπα εκ Τχοῖα, 

Φεἰ. 9εά πηοιις Ε]ίας Π]Η1 αεοθρῖξ 6απῃ, Ποποτασίαπα πα Ώ5, 

επ, ἌΧοηππς πιθα θαπις 111μ5, οί 1]λα5 Ώχθα 2 

» 

. Οὔσε σινὶ διµαιοσύνῃ κρίνανσες. 70. ᾽Αλλ’᾽ ἀντιάζω σ’, ὦ γέρον,] Διὰ τὸ δεδέσθαι οὐ δυνασὸν " 
ἄψασθαν δέδεµαι γάρ" ἤ ὅτι νόμος ἦν ποῖς βαρβάροις, μὴ ὥἅπτεσθαι τοῦ γενείου τοῦ δε- 
σπότου. 575. Πρὸς θεῶν'] Ὅτι σὸ 9εῶν καὶ εοί καὶ ὦ φεοὶ ὑποδιασσέλλοντες ἔγραφον 
οἱ παλαιοί. καὶ πούτου σηµεῖον τὸ πὰς δύ2 συλλαβὰς ἀντὶ μιᾶς αὐτοὺς δέχεσθαι, ἴτοι 
σὸν ἀμφίμωκρον ἀντὶ σπονδείου. ἐξ ἐκείνων δὲ ἡμεῖς τοῦτο λαβόντες ἐναλλάξαντες γράφεµεν, 
Φεὸν μὲν σὺν ἀληλη ὑποδιαστέλλοντες, καὶ δεῖγμα ποῦτο πρὸς αὐτὸν φόβου ποῦτ᾽ ἐκφέρον- 
πες ἐκείνους δὲ ὡς οὐδενὸς λόγου ἀξιοῦντες ὁλογράφως Φαμέν. κὠν σΟς παλαιοῖ δὲ βι- 
βλίοις εοὶ συνεσταλμένως κείµεναι εὑρίσκονται. θα. Ταιτ. 685. 5ᾳ- Τάκείνου σ ἐμάτ] 

κ. ερ. οὗ δυνατὸν ὄνε 

669. ατανεν ἙἘτυπο], οἀ]άϊέ ο ΠΙΘΠΙΡΥ, 577. Ἐτιπο]. εοτῖροῖέ οὐχ, ἥσσων, 4181- 
τος. εί ο. ΕΙ. Βεοᾷ. νῖς 1Π ΠΠΘΙΩΡΥ. οὲ ἔ,αδο. 64. ἥτφων, θ5ίτηα]ο, 

669. κσενεῖν Α]ά. ν. Ὑα]οκ. αἆ Ῥϊμωῃ. 406. Ἐδατπ ν. 951. 
675. κλάειν] δὶο τοσίθ εᾱ. Ῥτ. ΝΤεπιργ. φνλάσσειν εκῖθϊε. Ῥεοᾷ. 

Ἀλαίεν. ιά. Ῥίοις, αἆ Λας, Ῥ. 2561. Βγ. ἵττων οἵαπα Α]ά. 

ὦ76. χειρὸ, Α]ά. 595, οὐκοῦν Α]ά. 



τ6 ΕΥΡΙΠΙΔΟΈΊΥ 

ΠΗ. Αρῷν εὖ, ν. δ᾽ οὖ, μήδ' ἀποκτείνειν βία, 
686 ΜΕ, Ὡς σήνδ ἀπάξεις οὐσοτ' εξ εμπε χεεός. 

ΠΗ. Ἀκήπτερ δε σῷδε σὸν καθαιμάξω πάρα. δ89 

ΜΕ. Ψαῦσόν γι ν εἰδῆς, καὶ πέλας πρόσεληέ μου. 
ΠΗ. Σὺ γὰρ μετ ἀνδρων, ὦ ο] κάλιστεν κὰκ κακών: 

Σοέ που μέτεστῳ» ὡς εν ἀνδράσιν λόγου; : 

590 "Ὅστις πρὸς ὤνδρος Φρυγὸς ἀπηλλάγης λέχους, 

”Ακληστ, ἄδουλα δωμαύ εστίας λιπὼνο 

Ὡς δὴ γυναῖκω σώφρον ἐν δύµιοις Εχω», 595 

Ρε]. Αἆ Ῥοεπο {αοϊοπάαπι, ποῦ αμίέεπα τπα]ς, ποαιε αἆ νἱ Ιπιργβε]επάντα. 

686 επ. Ναπαπατη αράσοες Ἠαπο ες πηθα τπθΏι. 

Ρε]. Ὁπιεπίαρο νρτο (άμπα σαρυΐ Ώου 5οερίο. 

Λ4επ. Αἄπσε, ί ηπθσῖ5, 6ὲ αοοθἀο αἆ το. 

Φε], Ταπε 1ρίέασ Λαδεπάις ες Ἰπίοχ ντος, Ο Ροες5ῖπια, εί οχ τηα]ῖς ογίε ὁ 

Τυΐπο Ἱπίεγ νἶτος α]ἴαιια χαο Ἠαβοτὶ ἆεβοί 2 

590 Ου] αὐ Ποπῖπε Ῥμτγσε Ῥγϊναίις Γηῖς Ἱκογς, 

Τήπαιθῃς ἀἆοππΙπα πο «Ἰαισαπῃ, θί οἵπο 5οτνῖς, 

Οιαςί Ἠαβογες ομδίαπ ΤΩΙΠΕΤΕΙΩ η οἀϊρις, 

Β, Τιόσε σὰ ἐστὶν τὰ σοῦ ἈΝεοππολέμου: : ὅτε βούλει  σὶ καλὸν ποιε» 586. Ὡς σήνὸ ἁπά- 
ἕως] Τοῦσο γνῶθι οὕτως ἐστὶ σὰ ποῦ Νεοπτολέμου ἐμὰ εἶναι, μὴ δύνασβαι Ἐ σε τήνδ 
ἄγαγεῖν ἔν σης ἐμης Χειρός. 688. Σὺ γὰρ μετ᾽ ἀνδρῶ», ] Σὺ γὰρ ἓν ἄνδράσιν ἀρινμῃ : 
πὸ δὲ ὦ κάκιστε κἀκ κακών μωτ᾽ ἰδίαν ὑβριστικῶς ἐπιφαίνει. δ9Ι. ᾽Ακλειστ', ὤδουλα] 
᾽Ανεωγμένα, μὴ κλειόµενα. ὠστοδημοῦντος γὰρ εἰς Ερήτην Μενελάου, δοκεῖ ἡ ὥρπαγὴ Ελέ- 

3. Θ]ο Ἠεαί]ι ΡΓο ὅτι βούλα. 
} Απίε μὴ δύνασβαι εχο]άϊςδε ν]άείωχ ώστε. Ῥαγῃ. ρτο εἶναι ἀθά1{ ἵνα, 5εὰ ἵνα μὲ δύνασ-αε 

ης βαπΠογῖ5 απἶάεπι αίαίῖς σταπυπαίίοας ἀῑχοτίε. 

684. Ἠυῖο νεγςιῖ ἵη ΠΠΕΙΩΡΥ, ΡτἝβ σι 
ναὶ, πέ ν. 941. ἸἈνγπεῖ: 

687. ψαῦσον ὃ 1,α5ο. 
689. Ἐτεν. νἹιρεταί Ιπίετρτοίο5, αι] 

Ῥτϊῖοτί {ογππιι]ε» 1Π Ἠος ν. θιΏάεΠη ας Ῥο5- 
υετῖοτί αἰνιθεῖπέε 5ΕΠΦΗΠ1, 1ρ5ο τοῖς: 
«« Τοϊ, 186]ς, {ο ΏΠΕΣΙΥΕΣ αὖες υΏ Ἠοπηπηε | 
ΈΠ, πιότίέος-σα ἆοπο θίο οοπηρίό Ῥατπηϊ 
165 Ποπηππος 2’ ἈΒεοίς 

Ῥτο μεσα ὄνδρών ἔ. 65. µέγ αὐδῶν, 5οῖ]. 
εἶ, ἔνσιε ππασπ{ῄίοε Ἰοφιιρτίδ. πβτη ἵπ νυ]σα- 
{9 νεχδυς Πῖς Ιάεπα ἀῑσ, αίαὰε 56 ΕΠ». 

}εἰδή:, 
591. ΒΙΞΡΘΕΟΠΙΠΙ ο5ί ἄδουλα. ΑΡάυσε- 

χαίπε Μεπε]αιις ΟΠΊΠΕΠΙ 586Πῃ Γαπηϊ]ίατα 2 
οί Ισποταβαί Ῥε]ειι», ἴ]]ατη εἶαπα ααξασίςςο, 
ααοά Ῥατίάϊ απποτο Ώασταης ΠΟΠ πῖηις 
Γοεῖςεεί, εἰϊατηςὶ Ἰπίεστα 5ογνοσαπΏ οοἵιοσς 
ἀοπαῖ {μ]96ε2 βΒεησυῖ οοπνεηῖσεί ἀφρού- 
(Ἠτα. 8εᾷ ρυίο 5οηρέατη {ω]ςςε: 

ἄμληστ᾽ ἀβούλως δ. ἑ. λιπών. 

}αίεπίεπι σίι{ε γε[ίπφμεπς ἀοπι. 
Αγιωιεί:. 

δ95. Οὐδ ἂν εἰ βούλοισό σις Σώφρων γέ- 
νδισ0 μοβ αν κόρη] Ὃε Πας Ταεοπῖ- 
εαγΙπη Ῥυε]]ατατη Ἱπππιοάρδία σοηειαθίι- 
ἀῑπα, υπιᾶς οί αρ Ίμγεο φαινομηρίδες ἀῑσία 
εταπέ, νιάἀο Ἑ]ιίατοματα ἵπ οοπιραταάσπε, 

απατω Ππςέω]ε Ἱπίεν Ἱνάππαπα δί ΤΨειΙ- 
διπι. Τίεπι οπαπΏ. ἸΜευτδίατα ἵπ ΜΠς- 
εε]]απ. Τ,αεοπῖοϊς Τ,. Ί. ο. 19. Ονίά. ἵπ 
Ῥαγ]αϊς αἆ Ἠε]επαπι Ἐρίϊσίο]α : 

Μοτε έαα ροπάς, πϊλᾶα ἄυπτα πιᾶα Ῥα]αείτα 
11μά1ε. εί 65 πιᾶϊς {απαῖηα τα]χία ν{τῖς. 

γιά. Ἐχορογῆ! 1.. ΠΤΙ. Ἐλερ. 15. Ὁ δὲσχισ- 
τὸς Χισὼν περόναις κατὰ τοὺς ὤμους δρτο" 
ᾗ δὲ πόρπη χατὰ σῶ σσέρνα ἐνήπτετο" ἐκαλεῖ- 
σο δὲ καὶ ὁ κῶν παρθένων οὕτω χισωνίσκορ΄ 



ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ. ττ 

δα }] 

Πασῶν καμίστην: οὐδ ἂν, εἰ [Αούλοιτό τις 2 2 
/ / / 

Ῥώφρων γένοιτο Ὑπαρτιατίδων κόρη» 
εἰ νν ’ 2 -”- / 

ὅ9δ Αἱ ζυν νέοισω, ἐξερημουσαι δόµιους» 

Γυμωνοῖσι κιὴφοῖς. καὶ πέπλοις ἀνειωένοις ήν μας σμο 
Δρόμους, παλαίστρας τ) οὐκ ἀνασγετοὺς ἐμιοὶ βοµ, .Ἡ νά ᾿ 600 

Κομὰς ἔχουσι κώτα »αυμάζευ χρεὼν 
Ἐ/ μὴ γυναῖκας σώφρονας παιδεύετε : 

600 Ἑλένην ἔεεσδαι χρῇν τάδ ἥτις ἐκ δόµιω», 
Ἆ ν ωά ΄ 

ον σον λιπουσα Φίλιονν 
9 / 

εξεκώμιασε 

Οἱ οπηΠΙυΠα οδί Ῥεςδῖπ]α, Ίεαιις 5ἱ τε]]{ ασια 

Ῥωεί]]α Θρατίαπα, Ῥοβ5ΐέ 655 οαδία: 

595 Θα τοΠπαιοηίες ἆοπιο, οσα ]αγεπῖδυς, 

Νιιάϊς {απποτῖρις, εί {ιπῖςῖς Ἰαχαῖῖς, 

Ομχεις, οί ρα]αρίας ποπ {ο]εταπάας παῖμῖ 

Οοπιπάπος Παβεπί: ἀεϊπάς απ παϊτατι οροτίθέ, 

ΒΙ ποῦ οἀιισαίῖς ταιι]Ίθγος οασίας 2 

600 Ἠε]επαπα οοπγοηῖέ Ώσνο Ιπίεττοσατε, Ύα8 εκ αάΐδις, 

Ἔπυπα τεπαιεης Ζονεπ οοπ]αρα]επι, Ιᾳ5οἱνο-ρτο[ασίέ 

Ὦ, νης γεγονέναι, διὰ σὸ εἶναι πολύδουλά σε καὶ ὅμως Ὁ ἀφύλακσα. 607. Οὐ» ὠνασχετοὺς] 
Οὐκ ἀρεσκούσας, οὐκ ἄνεκτώς.τ δ598δ. Κανὰς ἔχουσι] Κοινὰς σοῖ ὤνδράσι. σώματος 

ο / ιά 5 -- 

εὐρωστίως ἀντιποιοῦνται Λώκωνες διὸ σὰς «παρ ένους γυµνάζουσιν, ἵνα γεναῖα παιδία γεν- 
νώσι{ 601. Φίλιον,] Οἶκον, ἢ τὸ σὸν φίλτρον, ἢ σὸν Δία. ᾿Εξέκωμασεν] Εξώρμησε», ἔξως- 

« Βὶο Ἐ]οττ. 6. 15. ΡΤΟ μα) ὅλως. Βατῃ. οὐ]αΙξ, διὼ σὸ εἶναι τὰ δώματω τότε ἁδουλώ τε μα: 
Όλως ἄφ. 

ἽἹ Ρίο ΕἸοττ. 6. 15. Ῥτο ἀφιμτάςο Β8ίῃ. ἐφεμρτάς. 
4 ΤαΙΓ. διὰ τὸ μετ ὠνδεῶν ἐξιέναι εἰς γυκνασία», ἵνα γυµνάζονσαι καὶ γενναίους σαΐδας γεννῶσγ, 

γενναίουβ παῖδα: ΡΤΟ γθναίω παιδία εἰίαπα Ε]οττ. θ. 16. 

οὗ παραλύσαντες ἄχρι τινὸς σὰς πσέρυγας, 
ἐκ σης κάτω πέζης παρέφαινον τοὺς μηρούς" 
μάλιστα αἱ Ὑπαρτιάτιδες, ἂς διὰ φοῦτο φαι- 
νοµηρίδας ὠνόμαζον. ἩἨτο τεεταίυχ 1]]αά 
Ἐγιλασοταί οι]α5άατΏ, ο]ας Ποππεη ΜΠ- 
τη85 ρτοραίιυχ αἨ εἀϊτοτο οομ. Ἀοτει, Εειι- 
1ο περὶ καλοῦ καὶ αἰσχροῦ. Αὐτίκω Λακε- 
δαιµονίοις τὰς κόρας γυμνάζεσθαι ἀχειριδώ- 
σως, καὶ ἀχίπωνας παρέρπεν, χαλόν' "]ωσι ὃ 

αἰσχρόν. Ὁπάε Οἴεετο Τιδου]. Οµ5:. 
2. ΔΙΗΙ ᾖογιπι σἰπιῖζε αριά Τιαοφπιας 
οἴγοίπεν: Θμεῖς πιασἰς Ῥαϊφείτα, ἘΕιγοία, 
δοί, ῬΡιώυΐ, 1,αδοδ, Λία ἴγι σειιίο εδ, 
{μαπι [εγιίας Βαγδαγα. Τα πεπ]ρε ὧο5. 
Ῥεα]ίσετ Ἠιιπο Ίοευτα Ἰεσεπάμπα πιοπεί. 
γτά. 5Ἴρτα αἆ ν. 451. ἍΆἈαγπε». 

695. ἐξερημοῦσαι δόµους ] Ἐξερημοῦση Ῥ]ι- 
{4τΟἨ. Άτα, Ῥ. 6. Ἑ. Ρο. 

696. Τυμνοῖσι µηροῖρι] Ἠϊπο νυ]τσῖηρς 
Τ,αςσπας Ίργοο Φαινομηρίδας ἀῑσίας Ειῖςςε 
αισίος οί Ῥ]ιίατελας ἵπ Τι γευτοί εἰ Νι- 
της «οπηραταΠοπε, αυ Ἴοσας, ρίατα ἀεςι- 
ἀεταηπ, οοπδι]επάμ», Αάάο οἱ Ῥο]]ι- 
εεπι ΤΡ. ΤΙ. 56ο. ὅδ. σσ. 

601. Τὸν σὸν ---- φίλιον] Ἐλίρᾶςο ἀῑει- 
{άχ.  Ῥ]επα οπῖπι Ἰουμᾶο Εμϊς5εί σὸν σὸν 
Φίλιον Δία. υἱ Ἡοοιῦ. ν. 548. τὸν ἐμὸν 
Ἱκέσιο Δία. ῥΒοὶοί αὐίετα Δία ἵπ ΒΗ]ας- 
τπος1 ]οσυι4οπίρα5, 5αἱέεπα ροςί Φίλιον, Τθ- 
αοετῖ, Ἡέ ἵπ 1]]ο Μὰ σὸν Φίλιον, τὸν ἔμιόν σε 

καὶ σὸν, ὃν ἐγὼ Πκιστ᾽ ἂν ἐπιορκήσαιμι. Ἐ]8ίο 

ΟΡ. Ρ. 455. Ο. Ἐά. Εἰαῖπ. δίς οί Τμπεῖα- 
Ώις ἵη Ιςατο-Μεπίρρο: μηδὲ πρὸς Φιλίου 
µε περῖδηε. λείπερ 9εοὺς ἀϊευπίαχ, αι, 5ο- 
Ίππα πηυίαηίος, {ωίε]ε 6Οχτ 5ε 5αράι- 
ομπί, αἱ «Ἐσγραϊ, απο Ἑσαπιππεβςβιις 



Τ8δ ΕΥΡΙΠΙΔΟΎΥ 

Μεανίου μετ ἀνδρὸς εἰς ἄλλην χδόνα. 

Κώτειτ, ἐκείνης οὕνεγ', Ἑλλήνων ὄχλον 

Τοσόνὸ ἀθροίσας, ἤγαγες πρὸς 1λιον' 

606 Ἡν χεῆν σ ἀποπτύσαντα, μὴ κιεῖν δόρυ» 

Κακὴν ἐφευρόντ», ἀλλ᾽ ἐών αὐτοῦ μένει», 

'Μισθόν τε ὀόντα, µήποτ εἰς οἶκους λαξει. 

ἸΑλλ) οὖτι σωύτη σον Φρόνημ, ἐσούρισως" 

Ψυχὰς δὲ πολλὰς κἀγαθὰς ἀπώλεσας, 

610 Παίδων τ' ἄπαιδας γραυς ἔθηκας ἐν δόµοις» 

605 

610 

Οαπι νΙτο Ίάνεπε 1π α[ῖαπι {ΕΙΤΑΤΗ. 

Τοϊπάο Ρτορίες 1]]ατΏ, Οταβοογαπα εχοτοϊέαπα 

Ταπίωπῃ «οΏστοσαῦς ἀπχῖςῖ αἆ Ἠπυπι: 

605 Ωπατ ορογίθραί {ο εοπδριεπίοπα ΠΟΠ ΤΠΟΥΕΤΕ Παξίαπι, 

Οαπι Ιηνεηῖσ5ος ππα]απη, 5εἀ 5Ίποτε Τρί ΠΠαΠΕΥΕ; 

ἸΜειοεάσεππαμο ἀαπίεπα, πμ αΤΗ πι ερἀες εαπι τεοῖρεχε, 

Βεᾶ πεσιο Ἠπο {ε]ίο τετ αρρι]ῖ5ά (παπα απίπηΠΗ, 

Έι Ρετάϊάϊςεῖ πημ]τος, εί ργαςίαηί{ες ν/το, 

610 Έτ {οοῖςιῖ πιιέα» αΏα5 οτραίας Ηροτῖς ἵπ οράϊρις, 

Β. χήσατο, ἐξεβακχεύθη, εἰς αἰσχύνην μετετράπη." 608. ᾿Επούρισας"] Ταύση ση γνώµη 

ἔστησαςε, ἐφώρμισας, ἔστερξας, ἀπὸ πῶν ὅρων.Τ 6134. Τρωβεὶε] Τρωθεὶε εἶπεν, οὐ βλη- 

Θες, καὶ γὰρ ἐβλήθη ὑπὸ Τιανδάρου, διαφέρει δὲ τὸ βλη»Ίναι τοῦ π ωφηναι. Όμηρος, ας 6 - α μ.ς 

«Τατ. ἐξωρχ. ἐξετράπη, ἐβακχεύβ. Ἐ]οττ. ϐ. 18. εἰς αἰσκ. ἐτρώπη. 
} Ταύτη τῇ γν. 4Φῑάϊ ο Θ. απά εἰῖαπῃ ἐφόρμισας, ιἱ «ἆππῖ. Βαξῖ]. ἐφώρμισας Ἐ]οττ. 6. 16. 

ἐφώρμησας. ἔστερξας Ἐλοχτ. εἰ (η. ΡΓΟ ἔστιξας. Ε]ογ. 9. ἐπούρ. ὤρ.ώσας» ἔστησας, ἔστερξας 

ὠπὸ τῶν ὄρων. 

Θ εοὺς σασρώῴσυς ἄπολιπεῖν οὐκ ἔα. Ἠετοά. Ρ. 

116. Ἐά. ο. Ὑα]άο αρροδωτω ε5ί, 
αυοάἀ ἆᾳ Ἠε]επα Ἠαρεί Ονάϊας ΕρίςιοΙ. 
(Ώπομ. γ. 126. δι 

ῶρβοχυ/έ 5οοἵο5, Πορρῖέο οβρία. Ώ9ο5. 

Μιςσ. 

Τὸ σὺν λιποῦσα φίλιον,] Τα Ίεσο, τε]εσίο, 
αυοάἀ Ρρπῖυς ορηι]έ, σὸν' σὸ επῖτα φίλιον 
άρπα ο5ε, ααοά Φιλία, 6 σὸ ὤναγκατον εί 
ἀνάγκη Ίάεπι 5οπαηί. Βίε ΤρΗῖ6. Ταιτ, 
ν. 590. σὸ φαῦλον ΡΙΟ ἡ φαυλότηςε. δὶο 
5πρτα ν. 185. εἰ Ιοηπ. 5465. σὸ νέον ῬΤο ἡ 
γεύότης. 8ἱς 1Π ΟἨτγδῖρρί Εαβυ]α ν. 16. τὸ 
εὐτυχὲς 6ὲ σὸ δυστυχὲς ΡΤΟ εὐτυχ-ία εί δυσ- 
φυχία. Λά]εοῖνα ααίεπα πευίτα «ΥΠῃ 4χ- 
Εοσ]ο δαπέ ευμείαπνοχΗπη Ἰηδίατ. Ἠοο 
νῖόϊῖς ῥΕποῖ]. Ῥοτίας, πος {ΠΕΠ ΤΠ 60 ας- 
ανλενίε, οί Ῥετ οἨιιά οσρ]σαν. Οοάεκ 
πππτονη ΤΠ οἶησίο ΑραΗπετίαπας ΠηΘοµΤΩ δίαέ. 

3αγπε». 

ἐξεκώμασε Ἠσος. τεάἁτί ἐξετσόρνευσεν. 
Λεσκ. 

Ἐοιίς, φιδίσιον, Ἱ. 6. συσσέτιον. α]]υά αἆ 

τις 1,αοθάαρβοΏΙοτΙΠη.  1οίδῇς, 
608. οὔτι] Τα Μ5985. Α. Ε. εἰ Εὰ, 

Τ,.59. Ὑἱσο οὔτε. 
ἐπουρίση Ἠαῦοι Ἐ]αίο Α]οϊοιαᾶ. 11. Ρ. 

458. Ἑ. Ἐιά. Εἰεῖη. Λ{ιςς. 
Ἠες. ἐπουείσας εχροηϊί ἐφορμήσας. 

Δες. 
Βοπίοεηίία εδ: δεᾷ ιο Ίου φηΙάεπι Πποάο 

αἀεο ὄεπιε Εδί οεσδίέ, αἱ [ογε(ιάίπιεπο παπι 
ἀεπιοπιδίγαγες, Ἱ. 6. α{ ΓοτίεΏ} {6 6596 05 
ἀετθ. Ἠιιπο Ίοεμπα εχρ]σαπί, ασε 5ε- 

αυυπίυχ ν. 614. 9. ἐπουρίσας ε5ε αὉ οὔρος, 
Όεπίλις δεεηλάς. «Ἠεαίῃ. 

609. Ψυχὰς δὲ σολλὸς εἰο.] Ἑερδρεχῖέ 
Ῥοδια αἆ Ἠοππρτῖομπα 1λυά: Πολλὼς ὃ᾽ 
ἰφθίμου, ψυχὰς ἀῑδι ασροῖαψεν Ἡρώων. 

βατπες. 

Ῥτο δὲ ]ορ. σε. Πεϊδί, 



ΑΝΔΡΟΜΑΣΧΠΗ. "9 

΄ ’ / 3 υν ’ 

Πολιούς τσ ἀφείλου πατέρας ευγενή τελνα. 
.” α’ 3 / 

Ων εἷς ἐγὼ δύστηνος: αὐθέντην δε σεν 
Μιάστορ ὡς τιν’, εἰσδέδορς Αχιλλέως. 
"ὋΟς οὐδὲ σρωθεὶς ἦλθες ἐκ Τροίας μόνος» 

616 Κάλλιστα τεύχη ὃ' ἐν καλοῖσι σάγµασιν 
"Ὅμοί ἐκεῖσε δευρό τ’ ἤγαγες πάλῳ. 
Κὰἀ λ λ ὖδ -- ”- ἒ ΔΝ 

ογὀ ϱ8 Π9ον τω γαμουτι ῥητε σοι 

ΚΊδος ξυνάψαι, μήτε δώμασι λαθεῖν 

Κακῆς γυναίκος πὠώλον' 

ϱαπῖραιιε ρατεηβῖῦι5 αὐςει]]ςε 5επετοςος Ἠρεγος: 

Οποτυπ} εσο 1Π[ε]ῖα ππμ5: ῬετειΙςεοΓοπῃ απέθτη {ε, 

Ταπαιαπῃ αἰἴᾳασπι (επίπα πια], ΑοΏί]]15 ΙΠΕΙΘΟΥ. 

Ομ ςοἷιις πο νι]ηεταίας ααἶάετη γεπίςεῖ εκ Ττο]α: 

615 Έτ ρα]εῦτα ατπηα ἴτπ ριυ]ομτῖς ἱπνο]υσσῖς 

ΦΙπηῖ]]α 1]]ας θέ ας Ρροτᾶςεῖ ταγ515. 

Ίρεο αι]άεπα οεεῖπῖ ἀιιοίιτο ΙΧοΟΤεΠΑ, Ἡέ πεφιθ ἔεομπα 

ΑΠΗΠΙ(αίεπα οοπ/ταπετεί, Ώηεαιιθ Ιπ α.ΐε» τεοΙρετεί 

Ῥι]]απα πια] πιυ]ιθγῖς. 

5, (Ἠ. λ’. 659.) «« βέβληται μὲν ὃ Τυδείδης κρατερὸς Διημήδης, οὕτασται δ) Ὀδυσεύς.'. 
616. ὍὉμοι ἐκ.] Οἱ γὰρ χρώµενοι σισὶ παχίως αὐτὰ Σάγμασι] Θήκαις τῶν ἀσπίδων. 

615 

620 

2 / κ 

έκφερουσι γαβ 

Ἐ ββησυηπί εηἶπλ 

6ἱΣ. 

΄ Ν 3” . ΔΝ /” κα 4 -- . 3 9 νά . μι .”ν 

σρίβουσι. σὺ οὖν, φησὶ, μὴ χρησάµενοε, τὰ ὅπλα ὅποία ἔλαβες, αὐτὸ σοιαῦτα καὶ ἔνταυνδα 
΄ .ω. κ δα / ΄ 

πεχόμικας. 619. ᾿ΕἘκφέρουσι] Μιμοῦνται. σὰ γὰρ ἐκ κακῶν µητέρων σέχνα ἀπομάττονταί 
4 νά ο ον ΄ Δ 

σι σῶν μητρικῶν ὕθριων καὶ κοµίζουσι σὰ μητρῶα βουλεύματα εἰς ποὺ; " γάμου». 

ἂ Ταιγ. εἰς τοὺς γαμωθεού», 

610. Παίδων ἄπαιδας] Ῥ]εοπασπαις Ῥοῦ- 
ἄοις: ςαβιοϊεραί ΘΠΙΠι ἄπαιδας ἀῑχίςςο; 
εἷο Ἠε]εῃ. ν. ὅ94. ἄφιλος φίλων. δίε Ἠι- 
Ίας Εαῦυ]α ἀπίτα ν. Τ19. ἄπαιδες σἔκνων. 
Τε θαρίςεῖτπο Ἰοᾳυυσπίις Ῥοεία, αίέ Ἠο- 
ΠΠΘΥ. Οάγςς. δ’. Υ. 88. Κεῖσ᾽ ἄσ ἄσιτος, 

ἅπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτΏτος. Ἐί Απίλο]ος. 
Ρ. 50]. Καὶ ποσὶ πεζεύω. Αὶο "Αμμηνος 
σίτου, εί νῆστις βορῶ.. Υἱά. ααξ πος ἵπ 
Ἐδίμοετα Ὠοδία ἈΝοε. 4 γ. 657. "Ακμηνοι 
σίσοιο, σόπο τ᾿ ἔθος ἔσφ ἱκετάων. Βαγπες. 

611. Πολιούς σ᾿ ἀφείλου πωτέρας εὖγενη 
σίχνα.] Ὄε ᾿Αϕαιρέω ἀαρλοῖ αοςι5αβῖνο 
σαιἀεηίο ν]ά. 5Ρρτα ν. 600. 3ΛΒαγπο». 

614. τρωθεὶς] ϐοπιῖπις υιπεταέα», 
χροίο Φε]ο]α5ίο, Λιδς. - 
:616. σώγµασι] Ππυοζμογί. Ῥο]ας 118. 
ΤΠ. σος. 127. σάγµα τὸ ἔλυτρον πὸ σῆς 

ἀσπίδος, ααοά εἰ τερεαί 40. Χ.. 5εεί. 145. 
. Λ{ιμςσ. 

Ταμᾶαί Ἡ. ν. Βυΐάας, «οἆ Ῥοσροσαπα ἱτί- 

Ρυ]ῖε Θορβος]1, Υ. ΔΟΥ. αἆ Ἠος, Ὁ, Σόγµ«. 
Δειὰ. 

616. Ὅμοι ἔκεῖνε δεῦρό π᾿ ἤγαγες πάλιν. 
Ῥογ. 

617. Ἠεεερί ᾖδον ες Μ55. Β. Ὁ. Ἐ]ογ. 
Ῥτο υι]σαίο ηὔδων. ὥδειν οσ ἴέεγιωι αίφιε 
ἱέεγιιπι γερείεγε. 1,αἄπΙ ἀεσαπίαγε νοςαΠί. 
ΒΟΡΗ. Α]ας. Υ. 994. βα ὧεὶ δ) ὑμνούμενα. 
αάἀ. Τσγ. ν. 1998. σοιαῦτ) ἐφυμνῶν ππολ- 
λώκις τεκοὺχ ἅπαξ. ἨΝοςίετ Ῥμαη. Υ. 44Ν8. 
πάλαι μὲν οὖν ὑμνπόέν. ΙΠίεγ αος οαπετε 
νε] εαπίαγο ἀϊομπεωτ, ααῖ εαπάσπι τεπι 
φαρῖας αἀπιοπεπάο Ιπει]σαπί. ἘῬ]ανίας 
Ττίπιπητηο Αοῑ. ΤΙ. Ῥεεη. 9. Εαο αῑες 
πιοσίεδγιε Εἰδίὶ οαπέο αἱ οαυεαδ. ΈἘεις. 98ΐ. 
ΤΙΙ. ν. 90. Οιία ἐδίας διοσἰπῖς απιδασες ὃ 
Τιε, Πν. ΧΤ.. ο. 8. φ υεγοοτ, πε ναπα 
ιιγαὶς αιιγίδαι5 εεοἰπετίπι. ἨΜωςς. 

πὔδων Δ]ά. Τ,α5ο, 
619, ἐκφέρουσι τεσρῖοῖε αἆ ἀοίεπι θέ οἳ]- 

Ρε]]εσιῖ]ειῃ, απαπι ΠΟΥ πρί εκ Ρραΐετ- 



580 ΕΥΡΙΠΙΔΟΈΊΥ 

690 Μητρῷ ὀνείδη: τοῦτο καὶ σποπεῖτέ µου 

Μνηστῆρες, ἐσθλῆς 3υγατέρ ἔκ μητρὸς λαθεῖ. 

Πρὸς σοῖσδε ὃ εἰς ἀδελφον οἱ ἐφύδρισας» 

Σφάξαι κελεύσας Ἀυγατέρ εὐηθέστατα. 
Οὗτως ἔδεισας, μὴ οὐ κακὴν δάμιαρτ᾽ έχοις. 
ε νο Ν / ρη Ν 2 σῃ/ 

696 Ἑλῶν δὲ ροίαν, είµι γὰρ κἀνταυθά σου 

Οὐκ ἔκτανες γυναῖκα, γειρίαν λαβων. 
᾽Αλλ) ὡς ἐσεῖδες μιαστὸν, ἐμθοαλὼν ξίφος, 650 

3 Ζ. 

Φίλημ ἐδέξω, προδόσω αἰκάλλων κύνω, 
0, Α / .” ; ο 

Ἡσσων πεφυκως Κύπριδος, ὢ κάκιστε σὺ. 
/ ϱ] 3 -- Γι ΔΝ 

650 Κάπειτ ἐς οἴκους τῶν ἐμῶν ἐλθὼν τέκνων, 
ω / ρω. -” 

Πορθεῖς ἀπόντων, καὶ γυναῖκα δυστυχή 

690 ἸΜαΐρτπα νΙαα. ΟιαπποΡίαπα οοπφιἀρτατο, 

Ῥτουί, τί οχ Ῥοπα πηαίτε παίαπι ΕΠαπα ἀυοαιῖς. 

Ῥταίετοα νοτο ἵπ ἔγαίαπα ποπ οοπίπηθ]ῖοςα5 Γαἳςα 5 

Ταάροπς Ἱπίοτᾶσρτο Β]απα 5εα]ἄς5ῖπῃς, 

Αάθο πιυῖςΒ, πο ποη Ἠαβογες ππα]απι «οπ]άσοΠῃ. 

6095 Οαρία αιίεη Τχο]α, παπα οί ας πια «ά1158 νεηίαΏη, 

ἌΝοη Ιπ{θσ{θοἰςᾶ πκογεπΏ τοάασίαπα ἴπ (παπα Ροίεείαίεπα : 

Φοά Ροδίαπατα ν]άϊδά υρετα, αρ]οείο σ]αάϊο, 
Οκξευ]ώπα αεοερῖςεῖ, αάπ]αης «απεπα ργοάτίορτη, 

γιοίας α Ηρίάϊπε, Ο ΙσπανΙςαῖπε {11. 

650 Γεϊπάο Ρτοίοσία5 ἵη αάος ταθοτήπα Πβοατοσαπῃ, 

Ὀι]ρϊς {είς αὈδεπᾶδρις, θέ τω]Ιεγθπι ΠΙΦΕΥάΠΙ 

8, 694. Μλ οὐ κακὺν] Οὕτω, φησὶν, εὐλαξήθης. μὴ στερηφείηᾳ σης κακῖό γυναικός. τὸ γῶςρ 
ἀ 3 ” 3 λ ο- Ν 5 , ἃς / νὰ -. ”-. Ὠ 3” 

αἨ οὐκ ΕχΊΕ, ντι του µη οὐκ ἔχειν Ὁ σε ταυτ.) του λοιπου Ἰ συµεῇ. θ5Τ. ᾽Αλλ' ἔχκο- 

. Μή απίο οὐ» ἔχειν Ἰηξοτυϊέ Βατη. 
}΄ Νοβοῖο απ Ίο βραοίεί, αποά ροβί ν. 886. Ἱαρέατ ἵη ἆ απ{. Εο]. 975. α. ἵπ Βαρί]. Ρ. 519. 

βαθέων] τὸν Μωτάρυτον 22) Μοίληνε 

η]ς οοάῖριις α Ῥατεπάῦιις οοΠαίατη οἨεγιπέ, 
οί ἵω παατῖεῖ ἆοπιυτα (γαηδίεταπέ. Με. 

654. Μὴ οὐ] Οο]άσπέυς επ], εί µο- 
φοσυλλάδως οοξιηί. ὙΨἱά. απξβ πο αἆ 
Ουτοςί. ν. 590. Βαγπεδ. 

ἙΈτιπε]. εἀϊάϊέ ἔχοις, απαπαν15 ΤΠ ΤΠΘΠΩΡΥ. 
χος. εἰς ἔχεις, ἵπ εᾱ. Ἐ]οχ. ἔχηε. Ορίαί- 
ναπι Ῥοδίυ]αί Ἡπσιε ταίο, Ὁ. Ώαννε». 
Μ. Οτ. Ρ. 89. ἍἈΒεο]. 

ἔχως εἴῖατα Τ,α5ο. 
607. ᾽Αλλ) ὡς ἔσεῖδε μµαστὸν ἐκβαλὼν 

ἔίφος. «Ῥογ. 
627. 5. Τωααάαί (αἶεπις ἂε Ἠτρροςτ. 

εί Ῥ]αί. ἀορτι. ΤΥ. Ρ. 281. Οπειπεπς 

Αἰοχαπάνίπ. Φ49Π1. ΤΙ. Ρ. 455. ἴπ (α- 
Ἰοπῖ εἆ. Ῥας. Ἱ. 59. ἀε]επάυτα εἰς. Ὀιει- 
αυε αιίοπη Σὺ δ Παδεπί. (Αιάῑπ. Ἐ. 1. 
Ρ. 154. ϱ. 10.) Οπαπ. Υ. Ρ. 147. Ὦ. Ρον. 

Αλλ᾽ ὡς ἐσεῖδες µαστὸν οἵο.] ἨἩωσπο 1ο- 
εσπα Οἰεπιεης Α]εχαπάπη, ΒοπΏ. Τ,. ΤΙ. 
{ο]. 997. ἆε ἨΤεπε]αο ππο]]ῖ εὲ εβαιαϊπαίο 
Ῥχοέοτε, οοπίογεπς οαπα. απ Ότεςί. ν. 
1980. ΖΑ εἰς τὸ κάλλος ἐκκεκώφηνσαι ξίφη. 
Ῥτίοχθτα αιιέαπα Ίοσ1π οἷς Τα πο νεΥδιπα 
τερεχῖο: «άέ ἐπ ραρζαηι οοπίιιόη» βἰααιύπι 
αὐ)ίοίς; «Ἐέ Ργοάἰτὶοί [σίς οδοιζιην οαπῖς 

ἨαγπΠέδ. 
638. αἰκάλων Α]ά, Τ,α.ο. 



ΑΝΔΡΟΜΑ ΧΗ. 

ή ἷν ο” . ε] 

Κτείνεις ἀτίμως, παϊδά 5» ὃς πλάοντά σεν 

8] 

605 
σ λ λ . / Ν / / 

Και την εν οἰχοις σην παταστήσεί κορην, 

Κε τρὶς νόθος πέφυκε' πολλάκις δέ τοι 

605 
λ-- λ - ν, - "., - 

ρα [βαθεῖαν Υήν εγΙήσε σπορβο 
/ Ν / ] / 

Ἠοῦοι τε πολλοί γνησίων ἀμμείνονες. 

᾽Αλλ) εκλομίζου παῖδα" κύδιον βροτοῖς 
3 Ν 

640 
/ λ Δ / 

Π]ενητα χρηστον, Ί κακον καὶ πλούσιον 
Γαμερὸν πεπᾶσθαι, καὶ φίλον' σὺ ὃ οὐδὲν εἰ. 

640 ΧΟ. ἈΣμικρᾶς ἀπ' αρχῆς νεῖκος ἀνθρωώποις μέγα 

Γλώσσ ἐμπορίζει' ποῦτο ὃ οἱ σοφοὶ βροτῶν 
Ἔξευλαξουνται, μῆ Φίλοις τεύχειν έρυ. 

ΜΕ,. Τί δητ ἂν εἰποις τους γεβοντᾶς» ὡς σοφοὶ, 

Τπίιεγβςοῖς {αχρίίας, δέ Ῥιεταπῃ, αιῖ Ρ]ογαηίεπα {θ, 

Ἐε {ἆαπα β]απα 1π αἀϊριας Γαοἴθε, 

Ἐατηςί {6τ δρυγῖις Γαθτῖς:. 5..ρε ΥεΓΟ 

655 Απιάυτη 5οἶάτω πηθ]τας εναᾶῖί, Ύπαπα ας ρ]ησυῖς εταί έεττα, 

Έτ που]ῖ ποίμί σιπέ ρτασίαπίΊογες ]εσίεπηῖς. 

Φοά αὐάιιο β]ΙαΠ]. Ἅ]ε]ιις οεέ Ποπιίπίρας 

Ῥαυρογθτη ΏοπΙΠΏ, 4η τωα]άσΏ οί ἀῑνίέεπα 

6επεγυπη ασηἁτετε, οί απηϊοτη : 

640 

έὰ νοτο ο5 πΙΠ]]1 Ποππο. 

6ο. Ἑκχ ρατνο Ἱπ]ίο Ἠοπαϊπῖρια5 ππασΏαΠη οΟΠ{ΘΩΠΙΟΠΕΠΙ. 

Ίµησυα εχεῖίαἰ: 5εά Ἠος ρταάεηίες Ποπιίπες 

Όανεπί, πε Πσεπέ οπη απηϊςῖς. 

Μ4επ. Οι]ᾶ Ισ]ίας ἀῑσας 5αρῖεηίες ο556 5εΠες, 

5. µίζε παῖδα.] Φυγάδευσον, ἐκκόμιζε, ἄπαγε, λάµθανε Ἔ σου τὴν Νυγατέρα. 640. Σμικρᾶς 
ἀπαρχῆς] Ἐκ μικρᾶς ἀφορμῆς εἰς ἔχθραν μεγάλην ποοελθεῖ»» 645. Ὡς σοφοὶ,] Κατ ἰδίαν 

σὸ ὧς σοφοὶ μετὰ ἐρωπήσεως καὶ ἤθους προσενεκτέον (166. προεν.) λείπει τὸ εἰσί. Έα. Ταυ1. 

3 Σοῦ τὸν 3. Ἐοττ. 6. 

654, Κ᾿ εἰ σρὶς νόθος] Τί ΜΒ. Β. ὮὉ. 

ΕΙ. οί Ἐν. Τ,α5ο. ἸΙάεπι οίἴαπι ἵπ Μ95. 
Α. Ἑ. αρεσε ρα. ἨΝοίμπα ϱδί, σρὶς 
επιρμαίῖοο ἵπ αλῖς οὔαπα τοὺς αἀλ]ροτῖ, 
αἲ ἵη σρὶς νόθος ν]άσίασ αἰηαῖά τοοοηά1ίαβ 
αἱ]αδίοηῖς 6556. ΒορΗ. (4. Τγτ. ν. 1051. 
οὐδ' ἂν ἐκ σρίσης ἐγὼ Μησρὸς φανῶ τρίδουλος. 
Ῥηϊ]ο ιά. Ρ. 594. Ἐν. Γωτπευ. τοῖς τ) ἐκ 
σριγενείας στιγµατίαι. Ατὶσάᾶ. Ὑοἱ. 11. 
Ῥ. 169. ἐκ σριγονίας ἐδούλεῦον. Τπάϊσαπε 
Ἠας, υἱππαπη αριά Οταςος ΙσποδὶΗ(αιῖς 
ποίαπη Εμῇςςς, 5ἵ οααῖς α αΐοις τείτο αίαίῖ- 
ας Ισπουῖ]ς ο55εί, Ά{μος. 

χεῖ σις Α]ά. 
655. , εἀῑάΙε ἐνίκησε σπορᾶ ϱ ΠΠΕΤΩΡΣ, 

οι. ΙΥ. 

15. ΡΓΟ τούτου τὴν 3. 

οί οἆ. Ῥγ. ἈΤοποεέ (8ΤΠΘΗ, ἸαοῖοΏθτη στορὰ 
οίῖαιη {οιτῖ Ῥο55ο, 5ἵ σπορὰ, αί Τ,αἰ. δέ6ε5, 
Ῥοβδῖέ Ῥτο σοίο αοοῖρῖ, εά Ἠυ]ας πδιας 
αριά Οτασος οχεπιρ]α ποπ εΓαηί ἴπ ΡΤΟΠΙ- 
ία: ἆᾳ Ταάπῖς εοηδίαί. . Ὠανίς. αἆ 
(ἷς, Τιςς. 9, δ. Ἐ Ἑτ. 3ἨειΚ. 

6655. Τεσ. ἐνίκησ) ἐς σπορᾶν, (ιοαᾶ δὲρε- 

έοπι, ααί 9αἸέοτη σπορᾷ ἵπ Ὠαί. φαοά εοάετα 
τεάῖτ. παπΏ ἵπ ἔηρᾷ εηυίπς, γή. εδ 

σπορὰ Λ|ά. 
657. κύδιον αἆ 6439. Βίοῦ. 6τοί.ΤΧΧΤΙΙ. 

Ρ. 507. Βιγ. 
Μα]ο οοᾱ. Ε]ογ. κύδισσον. 

Ῥ]μωπ. 658. ἈΒεεί.. 
659, ΙΠ {οιτη. Ταμβρὸν πεπᾶσθαι τεσρεχῖε 

γαἰοἷ. αἆ 

Ἐ 
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Καὶ τοὺς Φρονεῖν δοκᾶντας ) Ἕλληση ποτέ ; 

646 Οτ’ ὢν σὺ Πηλεὺς, καὶ πωτρος χλεινε γεγὼς» 

ος ζυνάψας, αἰσχρὰ μὲν σαυτῷ λέγεις 

ων δ᾽ ὀνείδη διὰ γυναϊκα βάρξαρον, 650 

ο ἡ χεην σ ἐλαύνειν τηλ. ὑπερ Νείλου ῥοᾶς 

Ὑπέρ σε Φάσῳ, χὰμὲ παρακαλεῖν δε), 

660 Οὗσαν μὲ εν Ἠπειρώτῳ, 

Πλεισὃ᾽ Ἑλλάδος πέπτωκε δορισετῆ 

ἕ πεσή ατα 

νεκρών, 

Έη Π]ος, ααῖ ν]θῖ επί αΠαιαπάο τα ςἶ5 54ΡΏ6Γ62 

645 Οιαπάο {ια οχῖίθης Ῥο]οις, θί οκ Ἱπε]γίο Ῥαίτε 9 

ΑβΗπίίαίο Ἰωποίας, Ρί αα]άσπα 1ρ5ῖ {ατρία ἀῑςϊ5, 

Ἐν ποὺῖς Ρτοῦτγα Ῥτορίεν πωυ]Ίεγεπα Ραγρασατη : 

Ώιαπι ορογίεῦαί {ο εχρε]]ετε Ἠαπο π]ίγα Βαπαεα ΝΗ, 

Ἐν υἶίτα Ῥμασίπα, θί τηε 56ΠΠΡΕΣ αἆ Άος Ἠογίατί: 

650 Ουπι οἷει Απίαίῖσα, υβῖ εαἀανετα 

Ῥ]υτίπια ἀγεῖς Ἰαεεηί ατπαῖς οᾶσα ΠΙΟΤΙΠΟΣΗΠΗ, 

5, 648. Ἐλαύνεν] ᾽Αποῤῥίιψαι ταύτης σης γ7ε. 660. Δοριπετ2] Δορίπληκσα, δόρατι ἄνη- 

Ἐττ. αἆ Ἡοπιοτίοιπα νοσαῦ. παός. Ὑα]εχ. 
αἆ Ῥμωπ. Ρ. 160. Βεεᾷ. 

γαμβεὸν, δοεθγιπι. Ἡ. Ἡϊρρο]. 651. 
659. εἰ Ῥατῃ. αἆ Ἐμες. 260. ΠΗεαί. 

640---645. Ὑἱά. Βιοῦ. στοι. ΧΙ Χ. Ρ. 
101. Βιώπ. 

640. ἀνθρώπου Ῥίοραις ΧΙΧ. Ρ. 101. 
στοί. 

645. Τίς δητ᾽ ἂν εἴποι ποὺς γέροντας, ὡς 
σοφοὶ---Ύα]σο Τί δητ᾽ ἂν εἴποι. Ροή, 

645. 55. Ἠ{ νοτςις δἷς {Γαηπςροπεπά!: 

/ δᾳτ' ὧν εἶποις τ. γ. ὦ. σοφοὶ 

» ὋΟτ’ ὤν σὺ Π. κ. π. η. γεγὼς, 

Κάς (Η. 6. αἱ ἐς) τὸς φεονεῖ δ. Ε. π. 

Κῇδος ᾿ 

Οι ἔιι, φιαῖ 65 Ῥεῖεις, εί 1ιαΐιι εδ εἶατο 
γαίΐτε, αἱ οιέπι Π[ῖα α[πιίαίεηι }πιαὶδῖ, φιαῖα 
δαγίεπίία εἰ επτοεἰδἰ σριγ δι οἴἵπι (σγῶείς 
οεἴοδγαδαπιέι, οὐ θαγόαγαπι ππιζίεγεηι εἰ 
ἐἰδὶ Ῥαγωπι ἄεεογα ἀῑοῖς, εἰ ἴπι Ίιοδ ἴπ]ιγῖα. 
Ῥοξία πεοθδς]{αίθ πηείΠ οοδείι15 ἔς σινα κζ- 
δος συνάπτειν ἀῑχῖί Ῥτο πρός τινα. Πεἰο]. 

645. Αά Ἠεο γετωα ἀπὸ κοινᾶ τερεῖῖ να] 
ἨεαίἨ. ὧς σοφοί. ΕΒεε. 

κῆδος συνάψας {τισίάντη εί Ἱπερίάπη ο5ί, 
η15], (αα]ε νε] φιἱραδοΙπη, αἀαῑάεσῖς. Τμεσο: 

ε/ ο Ν .. - 

οτ᾽ ὢν σὺ Ἠμλὼς, αἱ πωτρὸς χλευᾶ, εοῖς 
ΚΊδος συν ψνας ο 

ἜῬτεν. Ῥτοῦαί ἨΠιιδσταν εππεπάαίίοηοτα, 
αὖςς οίαπα α Ἐτυπε]. ἵη {εχέυτη εδίτοεςερ-- 
ια. «Ἠεεῖ. 

648. σήνδ] Ἐτισίτα οί Ῥατηοσίις εχ 
εοπ]θοίιτα ἹεροπεΏς τᾳδ. Ῥο]επί επῖπα 
τας, οἶαπα ρορί το]ανωτη, Ι{θγατω 8Ἡη- 
(οεεάεης Υεὶ 5ΥΠΟΠΥΠΩΙΙΤΑ αΠαι]ά Ῥοηςτε, 
Απιτηπάνεγες παπο Πεοπίίαπα, εί ἆπο οἷις 
εχοπιρ]α ἀθάΙι Ἑεπίεῖας, νυν 5άπππηυς, 
αἆ ΟαἱΗππαςῃ. Ἑρϊστ. 44. Αιά 5αρρεά[- 
ἰαΐ Ἡοππετις 1. Ύ. ν. 494. 

ὔ µάλα δή τωα Κῦπεις ᾽Αχαιίάδων ἀνιεῖσα ---- 

τῶντίνα Ζαῤῥέζουσα Αχαμάδων ἐὐπέπλων. 

ᾖ4μ5σ. 
Ο). Μιςρτανῖας (Ἐχονοίαε. Ἐτίρ. ΤΙ. 

δ.) ἀείεπάϊϊ ΑΠάΤοπΙ. 648. ἩΝ χρην σ ἐ- 
λαύνεν ΤΗΝΔ᾽----Π185Ι Ῥ]θοΠΏΦΠΙΗΠΩ ορίῖ- 
πηῖς αιιοίοτίρας τιδίαίυτῃ. Θεά {ρδίππο- 
πία αυ] πΙίαχ Παρτίοςς δ5απέ Πας. 
Ναπι Ἰηΐίτα 710. 5ααπΠι 1ρ5ε νΙγ ἀοοίμς 
Ῥορίθα εοπ]εείμταπα τείταχῖς, τεσίο 6ΠΠΕΠ- 
ἀαης ΤΩΝΔ’. (γἱάε αά Β]ωπίν. 1615.) 
Ἄθαιε εχ Ἠοππετο, αιί (α1ΙππασςΠο, αιιέ 
Απηίπο]οσία» εοηφατοϊηαίοτίρας Ἐνυτίριάϊ 
επιεπάαπάο 5αβριάῖα ρείεπᾶα 5ιπί.. ΡΙε- 
πο Ισίέιχ Ιπίετριησο Ῥο5δέ 647. εί Ίοσε 
ΞἩ χιοῖν σ᾿ --- Δπιίγιπι ἀεθεῦας --- Ατὶδ- 
τορΏαπῖς Ίοσμπα Αν. 1105. ἁαάωπα, Π]θ- 
(ο οί ειδα Πασιίαηάριας, εππεπάανε- 
ταί Ώαννεδῖις (Μϊ5ο, ΟπΠί. ρ. 999.) ΟΣ᾽ 
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” ” Ἆ / / 

Τε σὲ σε παιδος αἴωατος πομουμ,ενην. 
| . / 

Πάρις γὰρ, ὃς σὸν παῖδ᾽ ἔπεφν' 

56 

655 

Αγιλλέα, 

Ἕκτορος ἀδελφὸς ᾖ ἦν. δάμιαρ ὃὶ ᾖδ᾽ Ἕκτορος. 

6ὔδ Καὶ τῇδέ Υ εἰσέρχει σὺ ταυτον εἰς στέγος» 

Και ζυντράπεῥον ἀξιοῖς ἔχειν [βίον, 

έτει ὃ) ἐν οἶκοις σαΐδας ἐχκίστους ἑῶς' 66ο 
«] ι) Ν / ο” ” 2 ο” / 

Α γω, προνοία τή τε ση χαµή» γέρον, 

Κτανεῖν Φέλων τήνὸ» ἔκ χερών ὡρπάζομαι. 

Ἐέ εΙπῃ 5ἷς οχ Ῥαίτε τα 5απσι]ηὶς ἐαῖ ΕΠ], 

ἌΝαπι Ῥατῖ», αϊ Βαπα ἵααπα Αοπί]]οπα Ἰπέθτίροῖς, 

Έταί [ταίον Ηοςίοτῖς, Ίχος ναγο εγαέ εοπ]απκ ἩΗοοίοσῖς : 

655 Έτ ίαπιεπ {ι οατα Ὠας Ιάεία 5αὐἱ5 {οοέατα, 

Έτ ο]αδάθτω Ίηεῃςα» ραγεἴρεπα νΙίαῦα οι 6α υἱ5 Ἠαβετο, 

Έτ βἶπῖς µατογο ἀοπηῖ 1πν]ςος Ἠῦθγος, 

Οὐ α ια. οσο πτηϊΠί οί Ε)Ι Ῥτγοξρίείεης, 5ΕΠΕΣ, 

1πίετβοετε νο]θις Ἠαπς, 6 ππαπῖρα5 απ1ρίογ. 

; πο { έ η. λιη ’ Μ ε ρα, 
Β, 2ημένα. 6532. Κοινουμεένην Ἴ Μετεχουσαων του φόνου 62έ 

/ - 

Προνοία] ΤΤρονοούμιενος σου καὶ 

” Ἠοε 5εΠο]ίοη, εἰ αἰῑπά αἆ ν. 669. ἵπ ο απί. εἰ Βαθ]]. ροβί ν. ᾿Ανειμένον, προτετές ν. Ἴ95. 
τε] θοοία ογαΠί. 

ΑΓΑΘ᾽ --- αἀάαοιῖ Ῥ]μτ. 119. Ῥας. 568. 
Αν. 1616. ηὐἶὺμς, αἀάε Έα. 1915. οἵ- 
µοι σὠὼν ΑΓΑΘΩΝ ΟΣΩΝ σλέα. Τια 
τοσίο ἨεἰςΚ]ις Ῥγο ὅσον. 1252. ΟΣΑ με 
δέδραλας ΑΓΑΘ) --- Ρας, 1197. Ἰ, Τουγαῖ᾽ - 

ΟΣ᾽ (14 Ίερε, πο ὅς) μακό ΤΑΓΑΘΑ Δέ- 
δρακας. ος. Όάγες. Χ. 909. ΟΣΣ᾽ 
ΑΓΑΘΑ ῥέζεσκον---υδί αΠθγατη ἸεοΙοΠθιη, 
Ὃς σ᾿ ἆγαθὰ, Ἱπρετίία Ῥτουαε οο5. Βαγ- 
ηεδῖας. Αγίδίορμαῦ. ΑςΠαγη. 875. ΟΣ᾽ 
ἐστὶν ΑΓΑΘΑ Βλιωτοῖς (Φ]εχῖς ο ΑίΠεΗ. 

ντ ἳς, Ῥ. 354. Ὦ.) Ὑι]ρο ἔστ᾽ ἄν. Βεὰ 
Ῥατίίου]α ἄν ργασεηιῖ ἱΏαἰςαιῖ νο Ἰαηᾳαί ηο- 
αυ. Ῥτανε ἰσίατ ο. ΓΤουρίας ἵπ διά. 
11. ρ. 196. ΑτίδιορἩ. Νινο. 1475. εΠηΕΗ- 
ἀλί. Οὐκ ΑΝ ΕΣΤ.--εαπι ἀεριί, ΟΥΚ 
ΕΤ’ ΕΣΤ.---Λοπ απιρἰζι ἴτι υἱυί δὲ (0 α-- 
ΡΙ{ε). Ἀαπι οχειηρ]Ηπῃ φαοά εχ Ἐτὶρ. 
ὭΏαπαα νὶτ ογιάας αἀάμεῖε, εοτγαρέαπι 
εδί αἱ Ἱία τοε[ογππαπάωπῃ, ΟΣΤΙΣ ἐσσὶ δή. 
(ΤΊάε αἲ Ῥλαπίος. 1615.) ου. 

Ἠεαίμ. τῇδ Ῥτοραί, Μιΐο, Ἠ εγπῖοπες 
φο[]{οοί, Ἱ. 6. 6ἷι αγαίία: Υεὶ σήνδ οαπη, 
πὲ Ἰῃ Α]ά, εί Ῥας., Λαπεςε ΑπάσΟτΩᾶΟΠΘΗΠ. 

Ἠαπο οοπ]εείπταπα, αιείοτε ποῦὮ Ἱπα- 
εαίο, τεοερ]έ Ἑγ. εί Ῥίαπε τε]οῖε Ἰεοίῖο- 
Πετη σήνδ αἱ Ἱπθρίατη, 

Ῥοΐθδέ {9ΠΙΟΠ ΙΠ πήνδ φαρ]ηίς]]1σῖ ὁδόν. 
οοη{. Ριπάαγ. Ι5ίῆΠῃ. 6, 67. 5. 

εεΛ:. 
1,5. τηλ’ ὑπὲρ, γουιί ιζέγα ΛΙὲ Πιετι- 

Μοἰδς. 
649. Ὑι]σο (αποααπη ἵπ Ῥρατοπί]οςϊ Ἰ6- 

σἴίατ: κάμὲ πεακαλεῖν ἀεὶ, η1ιο πΙΠΙΙ αὉ- 
δατά(α5. Φοϊίσεί Ῥε]εις, 5ἰ ἆοπιο αχρε]- 
Ίετο Απάτοππαςμεπ νο]ιςςοί, Μεηε]αί ορθ 
Ιπάῖσεδαι 2 [τπτ ΠΙΟΠΩΡΥ, καὶ παρακαλειν ἀεὶ, 

απάς σεπυῖπατη ογἱ Ιοε(ἴοΠΘΠη καὶ σπαρεκ- 
βαλ.2ῖν ἀεὶ, [ία ΛΠιηι, υἰίτα Ελαρίῖι εί 

ἰοπιβίπφιῖιδ δεΠΙΡεγ αὐίσενε Πγιπισή. 
650. Οὖσαν μὲν Ἠπτειρώτιν] 1άεπι Ἠαῦες 

51ρτα Υ. 159. ἍΆΒαγπες. 
6ρ]. δουριπετ2] Α]ῑας δοριπεσή : έτΙτη-- 

αμα σίαδῃ. ἈΒαγπες. 
δουριπετή] Βε]ο]ίαρίος δοριτεσ”. Μ5. Ε]. 

Σοριπεσῇ. Μις. 
Βτιπε]ς. ο πποπΙῦΓ. του. εἀῑά[ί δ2ριπε- 

ση. Ἰπ οἆ. ΕΙογ. Σορυσνεσή. Λες. 

659. Μοιηῦ. τες. τά σ παιδες----Βτιπο]. 
θοχῖρςί{ τῇ σᾶ δὲ ---- οῦ Ργαεθἆεης μέν. 

16. 
607. Ὃοε εοηδίτασίοπε νυῖάε αυ ἀῑχί- 

πας αἆ Ῥπωῃ, ν. 893. Μιας. 
608. ἃ εν Ἱ, 4. δὲ ἅ, φια Ῥγορίεν, α- 

ία. 

Ε9 
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660 Καΐτοι φέρ, ἄψασδαι γὰρ οὐκ αἰσχρὸν λόφου, 
'Ἡν παῖς μὲν ᾗ μὴ μὴ τέκη» γαύτης ὃ) ὦσο 

”- -- ν πν νό 

Ἑλαστῶσι παῖδες, τῆσδε γῆς Φ)ώτιδος 665 
- ή / 4 εν δ᾽ 5 / 

Στήσεις τυράννους, [βάρβαροι ὃ οντες γένος 
τι ./ . ο αν λ 5 τν ' 

Ἑλλησιν ἄρξουσ: εἰτ {γω μεν 5 Φβονῶ, : 
.. / - 

665 Μισῶν τὼ μὴ δίκαιὼ, σοὶ ὃ) ἔνεστι νᾶς ή 
-- ”- ἀ -- λ 

Κάκεῖνο νυν ὤςρησον' εἰ συ σαῖδα σλν 

Δές τω πολιτών, εἰτ ἔπασχε τοιάδε, 670 
-- .” η ᾿ ” / 7 / 

Σιγη κά»ησ ἄν: ὁ δοκώ' ἕενης ὃ ὑπερ 
Γι Δ 3 / / Ν 

Τοιαντα λάσκεις τές ἀναγκαίους Φίλους ; 
κ λ 2/ 3 ει] / Ν λ / 

670 Καὶ μήν ἰσον γ αἀνῆρ τε καί γυνή σ»ενει 

660 βΒεάασο, ποΏ οσέ επῖπα {ατρε «ο]οφιῇ, ἃ 

5Ι πιθα αι]άθτα β]ῖα ποη ρατίαί, εκ Ι5ίλ Υετο 

ἹΜασσαπίυγ Ἰογ], εο5 Ἠα]α5 ἔατγο Ῥλβίοείσαρ 

Οοπςεΐέιες ἀοπιίπος 2 δἱ ευπα εἶπί σεπετε Ῥατρατί, 

ταῖς ἵπιρεταῦωπί 2 Ὠεϊπάς γΥοτο 6ρο αμ]άεπα ηΟΠ φαρῖο, 

6656 Οἱ οἆἳ Ἱη]αξία, ΕΡῖ γετο Ίπεςί πεῃς 7 

Τ]]ιά εἰῖαπῃ ηωπς αβρίσο: 5ἱ βΠαπι {παπι 

Ώαης α]οι] οἴνίαπα, ἀθίπ Ἠορε Ῥαΐετοαίιγ, 

Απ 5εἀετος {αεῖεις2 ηΟΠ ΟΡΙΠΟΓ: ΡΓΟ Ῥοτεστῖηα ΥεΙΟ 

Τα]ϊια ἀῑεῖς αἀνοιςιις πεοςςρατῖο5 απηῖςος 2 . 

670 Ίάεπι «ππποη Ίμ5 Παθεί νῖτ, δεί πηυΠΕΣ, 

. 

,""ἐμαυτοῦ. 669. Λάσκεις] Ἐλοιδόρεις. 673. Μωραίνουσαν] ᾽Ακολασταίνουσαν, ὥσελ- 
γαΐνουσα»ν, «ορνεύουσα». } σαὐσὸ δύναται ἀνήρ τε κα) γυνὴ πρὸς τὸ ἔγκαλεῖν γυνὴ ἆδι- 
Ἀουμένη πρὸς ἀνδρὸς, καὶ ἄνηρ πρὸς γυναικὸε, γυναῖκα µωραίνουσαν ἓν δόµοίς 1 ἔχων. 
πρὸς δὲ σὸ δεύτερον ἀπήνσησεν' εἰπὼν γὰρ ἀνήρ τε καὶ γυνὴ ἐπήγαγε τὸ ἀδικουμένη. 

Σ Ταυγ. ἀντὶ τοῦ προ. μαὶ σοῦ μα) ἐμοῦ. Ωποά απίε ου 5επο]ῖοπ Ἱεσιίατ ἵπ Μιςστ. 
661. ἅ. ὑπακουστέον τέχνα᾽ σγῆμα τοθὸς τὸ σγµαινόμµενον. ἃ Β8τη. εχεορ]ἑαίαπι ε5ί. 

{ Βὶο σι. υἱ Ίαπ Βαγη. οἀ]άῑί Ῥγο τοῦτο. 
4 γυ]ρο -- αρὸς ἀνδρὸς, εἰ καὶ ἄνῶρ γὺν. µως. ἔν δόµοις ἔχη. 3ϊ6 εῖαπα Ε]ογ. 6. εθά ἔχων Ῥτο 

ἔχε. Τ8υΓ. ἆδ. πρὸς ἀνδεὸς, Ζα)ἱ ἀνῆρ πεὺς γυναίχα, ως. ἓν δόµοις ἔχων. στ. ἀνδρὸς, καὶ 
ἀνὴρ απεὸς γυναικός, µῶρ. ἔν δ. ἔχων. Ὀιτυπιαπε οοΏ]ΠΧΙ, πεὸς γνναιλὸς, γυναῖχα µῶωρ. 

ἀθεοαάε «ΟἵΏτηα ροςί θέλων ἀε]οπάυτη. παύεν Ὑέλων, τήν» ἐ χερῶν ἁρπάθομαι- 
Ῥοείσ].. Ἀταπε. 

659. ᾽Αρπάζομαι Ἠῖο Ῥαδοίνατη Ἠαδεί οἵσ- 
πϊῃοαίΙοπεηι, αΐέ 5εηδας ος: Έαπο πι] 
επ πιαπῖδιδ εγερίαπι φιιέγογ.  Ἠεαίμ. 

χειρών Τ,αδς, 

γι]σαία, ]εείϊοπῖς Ἠϊς οτάο: ἃ ἐγὼ, 5εῖ- 
Ἠσαί σὸ ἔρχεσθαί σε εἰς φαυτὸν στέγος, τὸ 

συντρώσσεζον ἔχειν βίον, πὸ τίκτειν αὐτὴν ἐχ- 

Φίσσους παῖδας, ἐκ χειρῶν ἁρπάζομαι, 9ὶἐ- 

λῶν τανειν σήνδε. ΤΠ ΤΠΕΠΙΒΥ. ΠΟΠ κτα- 661. ἐμὴ Τνα5ο, 

νε θά Θανε, φοΠρέωτα. Ὀμίσμπαιο 665 Ῥτο τῆσδες Ῥτυποκ. ες Ἰηρεπίο 
Ἰαρογαί Ρηχαςῖς, απέ 5οΏσ15, Ἰεοίοπαπα να- σάσδε. «Ἠεοί. 5 Ἡ 
χῖοίαίες οοττυρίρ]απι ορδίεπάιηέ, Ῥαυί- 665. Στήσεις] Μ»». Β. Ὦ. ἴπ πηατρῖπε 
ἆθπα τπα]]επα ]εςῖ γρ. «ήσες. «ἸΜισα. 

ο κ ο β  Ἡ . Σσήσει Τ.45ο. 
- 2ῶ, προνοίρ τῇ τεσῃ, πάμῆν γέν, -  66Τ. ἔπασχες 5οϊβῖ Ἐεῖσκ. Βεε. 
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ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ. 

᾿Αδικουωένη πρὸς ἀνδρός: ὡς ὃ αὗτως ἀνὴρ 
.- / ” / 1 

Τυναίκα «νωβαουνσαἨ, εν δόμοις εχὠν. 
ι) / 

675 
Ν ” / . -” / 

Καὶ τῷ μέν ἐστι ἐν γερον μέγα σ.ένος» 
Τηδ᾽ ἐν γονευσι καὶ Φίλοις τὰ πράγματα. 

1/ κ -- 2 - 1 3 η) υπ 

676 Οὐκουν δίκαιον τοῖς γ εωοίς εώ ὠφελει 
/ / ιού Δ 4. 3 Δ / 

Γέρων» γέρων εἰ. την δ) ἐμῆν στρατηγίαν 
/ 1 , ο - 3 .ἡ ω / 

Λέγων, ἑω ὠφελοις ἂν, Ί σιγων, πλεον. 680 
[ὁ / 9: 3 / 3 ι ε εἓω. 2 ην αχ ο 

Ελένη δ) ἐωόγ»ησ οὐχ ἐκεσο ἀλλ ἐκ εν 
Ν ” -” 2 / [4 

Καὶ τᾶτο πλεῖστον ὠφέλησεν Ἑλλάδα. 
ϱ/ λ 2/ Ν / »»/, 

680 Όπλων γαρ οντες καὶ μάχης ἀΐστορες» 
1/ τν ε] -” 6 , ε / 

Έδησαν εἰς σἀνδρεῖον" ἡ ὃ ὁμιλία 

Τη]υτῖα-αβοσία α ππατῖίο, Ρατίίοτηιε ντ 

Οπι Ἠαῦοί ἵπ οράῖρας πη]Ίθγοτα Ἱππραάῖσατη. 

Ἐν Βιιῖς απἰάσπα υἴγο παβσΠΙπΏ τοις οσὲ ἵπ τηθηῖρας : 

Ἠιῖο νογο πιι[ἱογί ἵπ Ῥατεπεῖθας δέ απαῖοῖς τες σµπί Ῥοσίΐα», 

615 Έχπρο ιδία εδί πι ορεπη Γειτο πηεῖς. 

Φοποχ, 5επεκ 65: ἆθ πιθα ν6το πηϊ]τατῖ αἀπαϊπὶςσαοπε 

Ώ]σθης, Ρ]ιις Ίάνας πε, αυαπῃ {ασεης. 

Επε]επα νοτο, Πμιάίποσςα Εαῑέ ποη νο]επς, 5ο ἀῑνϊπϊτας. 

Ἐε πος Ρ]ατίπηαπα Ῥτοξαϊε Οταεῖαε : 

680 Ναπι ουπα ο55εηί Ιπροτ] ατΠΠΟΓΗΤΑ εί ράΡηΞΕ, 

Ῥιοσεσςργιαπί αἆ {ογα(αάΙποθτη. ἌΝαπι 11515 

- /' 2. Ν ” φτο ΄ 

5.ὁ δὲ νοῦς οὗτος. αἱ ζεύξει πῶν ἄνδρῶν πορὸς σὰς γυναῖκως ἐπὶ ἴσοσητι γίνονται 
3 5“ ς Δ 3 ος ] φο {3 Σὲ ΔΝ ηλ Φιο Δ ΔΝ ε] ιά ο ϕ ” κ 2 ΔΝ αμ 

ουχ (-”α 0 ρ.εν κά α κ ν ” ο0ε γυνή αοικησποσί, αι το ἀνάπαλιν" οἱον σον εστι το 

- - Ἱ ΄ 

γυναῖκα ἀδικεῖσθαι ὑπὸ ἀνδρὸς καὶ ἄνδρα ὑπὸ γυναικός. 675. Καὶ τῷ μὲν ἐστὶν ἓν κ. 
΄ 

δα λ 5 ’ νά / Δ ε.α 

Οἷος ἐστὶν ἀμύνασθαι τὴν γυναῖκα" ἡ δὲ γυνὴ διὼ τὴν ὦσ»ένειαν τοῦ σώματος «ρο; ἅμν- 

ναν σοῦ ὤνδρὸς σῃ πῶν γονέων χεῆται προστασία. 681. Ὁμιλία] Περα, συνήθεια, ε- 

ος Ροςί ἀνήρ τε καὶ γυνή ΕΙοτ, απ. Τατ, αἀάππί ἐπήγαγε τὸ γυνὸ ὠδικουμωένη, ΤΠ 

6. Τατ. ὁ δὲ νοῦς οὗτος. Ἐλογ. πονΙΠΙ 5ε]ο]ίοη ΙποΏοΒί: πρός ὠνδεός. αἱ ζεύξ. εἴο. 
κ Καὶ τὸ ὠνάπαλιν εἴ ἐστὶ Ῥοςί ἴσον 6 (6. αἀά]ά[. 
{ Ῥατῃ. οὗτος μὲν οἷές τ’ ἐστί. «α. Ίαιο ου θυρετίογε 5611. οοπ[ζηιαί, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος μὲν 

ἀμένεται τὸν γυναῖκα. ΤΠΠΙ αεὸς τὸ ἀμύνασ-γαι τὸν ἄνδέα ΡΓΟ πρὸς ἄμωυνων τοῦ ἀνδρός. 

668. Απίο κάθμσ᾽ αρο5τορηιις Ρτα- 
πεπάιας. Ἐρί επἶπι ΡΥΟ ἐκώ»ησο. εδ 

669. Τοιαῦτα λάσκεις] Λάσκω ἃ λακέω, 

ἀἰσο. Όε Ύπα νοςε νά 4 πος αἆ 
Έ]ες. ν. 724. Τί λάσκων; εί Ἐ)]εσίχ, γ. 
1911. βοὰν δ ἔλασκε τάνδε «Ἀατπεδ. 

Ἠος. Λάσκεις. Λέγεις. : Βεε. 

670. 676. αριιά Φίοῦ. τοι. ΤΧΧΙΥ. 
Ρ. 2285. Βιτῃπ. - 

Τά. Ἐ]οτ. ἴσον σ’᾿, (αοᾷ Ροςείί ε55ε Ρτο 
το. 9θ64 να]σαία ἵπ πΠεπαΡτ. 9ίοῦ. ΛΙά. 
Ἐτυπε]ς. αἆ ν. 94. Ἀεε]. 

67]. ὡσαύτως Βίοῦ. Οτοί. Ἱ. «. Βιγπ. 

675. Ἐτιπο. ϱ ΒίοῦῬ. Ἐἰοτ. Ρ. 525. 

στοῖ. οἀϊάτε : . 
οὐχῶν δίκωίον τοῖς ἐμοῖς ἐμ ὠφελείν. 

Ἐεῖς]ς. πια]ευαί µ᾿ ἐπωφελεν. -Ἀεεῖ. 

οὐκοῦν δ. ποῖς γ ἐμοῖς ἔἐπωφελεῖν Α1ά, 

Τ,α5ο. ι ἡ 

ἐμόχθησ] 1.5ο ἐωοήκευσ. Ῥοθμςε αιι- 

ἴοπο ἀῑσίξαχ ῬτΟ ἑωοιχεύετο. «Βατπέδ. 

678. ἰμέχθησ] Ἱ.ιερεπάμπι ἐμάχλπσ, 
ὑπριιάίσα γιὰ. Ἡεσγεβίας: μαχλῶντες 

ποονεύοντε». νἱὰ. εί (Ίεπι. ΑΙεχ. Ρ. 10. εί Ρ. 

90. Βατποςίο Ῥ]αοεῦαί ἐμοίχευσ, ααοᾶ εσί 
νιπῖ, ΏΟὮ {ωτηῖπς. ἨΜιςσ. 

Ε 5 



56 πΒΕΡΙΠΙΔΟΥ 

Πάντων [βροτοῖσι γίγνεται διδάσκαλος. 685 
.) -- ν] -” εν) λ 5 

Ἐν δ εἰς πρόσοψι τῆς εωιῆς ἑλθών ἐγὼ 
κ' Ε] -” 3 

Γυναικος, ἔσχον μὴ ατανεῖν, ἐσωφρόνουν. 

686 Ουὐδ ὦν σε Φλκον ἠ3ελον κατακτανεῖν. 
πω ασ. α-. - . .) 2 ” Α΄. . 

Ἴαυτ εὐ Φρονων σ΄ επηλδον, οὐκ ὀΡΥη: χάριν 
.] ν] ια ΔΝ Ἆ 6 

᾿Πν ὃ οξυδυμῆς, σοὶ μὲν ἡ γλωσσαλγία 

Μείζων, ἐμιοὶ δε Σέρδος ἤ προρηδία. 
.” ” / 

ΧΟ. Παύσασβον ᾖδη, λὠστα γὰρ μακρῳ τάδε, 
/ ΄ πο) / 

690 Λογων µαταίων, μὴ δύο σφαλή» αμιου. 
ΠΗ. Οέμοι καθ Ἑλλάδ ὡς κακῶς νομίζετωι’ 

νἩ 6/ 2” / Ἅ 
Όταν τροπαῖα πολεμίων στήση στρατος, 

690 

6956 

Οπιπίαπη γογΊήη ασε Ἠοπηϊπίριις πηασ]ςίςχ. 

Ωωιοά απίεπ] εσο νεπῖεης ἵπ οοπδροσέυτα πηθα» 

Οοπ]αρῖς, «ο Ριιῖ πως, πο ΙΠίΘΓΑΟΘΓΕΠΙ 6απι, 5αβΙοη{εγ {ες : 

655 Ψε]]επι πος {6 Ἱπέργβοείςο ῬΗΟσΙΙΠῃ, 

Ἠας ῬΏοπο νο]οεηῃς ΕΡ] Ρ]ατῖρας 5ΙΠΠ Ρεγςεοιία5, πο Ίτα στα: 

51 Υετο εκεσπἀερσας, ΕΡί φαἱάσπι Ἡπσια» πιοχνιις 

1Μα]οι εδί, πηῖἩΙ νεγο Ίπετο οτε ργιἀεηίία, 

(ιο. Οεβραίο Ίαπι, Ώος οπίπη θέ ππυ]{ο οΡΙΠΙΗΠΗ, 

690 Ὑειοῖς εὐ Ἱπαπίρας πο απη)ο εἴπιυ] Ῥθοςείῖς, 

εἰ. Ἠ εἴ τοηῖ, απατά πια]ής πος ο5ε ἵπ Οταοῖαδ 

Θα Ηπ1 εχοτεῖευς ία(ωέ έγορµαα ἆθ Ἠορείρις, 

΄ -- Ῥ, λέση. 685. Οὐδ ἄν σε Φώκον] "Ὥσσερ ἐγὼ οὖκ ἐφόνευσα σὴν Ελένην, οὕτως οὐδὲ Δ ει 8 ”- 3 .. . [3 ᾽ ᾿ ΄ π Ν . .. συ ὤφειλε, τὸν Φωκον ἄνελειν. καὶ ὁ σὴν ᾽Αλκμαιωνίδα σεποιηκὼς Φησιν περ! σον 
Φώχεως' Ὁἔνδα μὶν ἀντίδεος Τελαμὼν σροχισειδέ; δίσκῳ ΤλΊξε Σάρη, Πηλεὺς δὲ 
Φοῶς ὦνὼ λεῖρα πανύσσας ᾽Αξίνην εἴχαλκον ἐπεπλήγει μετὰ νώτα. 689, Ταύ- 

’ ”- . -. / 3 ο ” / ε ΄ σασ9ον] Παύσασθε µαταιολογουντες ἐν µακρώῷ, σουτέστιν ἐπιπολὺ ἀλλήλους ὑβρίζον- 

α Ἠαο ε Οι. οί Ταηπ, αοοθδεοτυπ{. Τη οἀ]εῖς π]ηΙ] ογαέ Π]ςῇ ρω) σὺν Αλλμαιωνίδων. 
Ἐ]οτγ. 6. 16. καὶ τὸν ᾽Αλλρμμαιωνίδα. Ἰ,οβοπᾶ η αιίοπι πεεὶ τοῦ Φώχου οί ἀνὰ χειρὶ 
τα». ᾿Αξίν. εὐχ. Ἐκ δεῶς ἵπ θα. εχεία{ (βητυπι τω, τος υπ Ώπεας αΏδιπηπεεγιπέ, 

681. Ἔβησαν αίο.] Ὑετίε: ουἰγέμέετι 
αἀεγίέῖ σέ θείεαπι. «(οπκιείιᾶο υεγο. 

Ἠεαίἠ, 
652. ἨΜεποβτ. γίνεται. 3εᾷ γίγνεσαι 

απαυῖοτ «οτἰρίωτα. Βγαπεᾖ. 
6395. ἤ ὃ) εἰς Ἰ,αςο. 

Ἐμαπι Ἠεαίμ. ἐμέχθησ᾽ πείαχ οοπίγα 
Ῥατηῃ. Ἱππυϊ οπίπη, Ἠε]θπατη ΠΟΠ «Ροή- 
{6, 5εᾷ Ἱηςαπία φαάαπα ἀῑνιπῖεις πηηῖθςα 
αὈτερίατη, ἀοπηωπῃ Μεπε]αῖ τοµαιῖςες. Ύ. 
αἆ Ἠε]εῃπ. 1508. ἍὨΒβεοζ. 

ἐμόχ»σ᾽ πηϊπῖτηε ο] Ποϊαίαπα νε]ῖπι, 
Ῥτοαβί]ας, Ῥοθέαπι τεορεχίοε αἲ Π]ιά 
Ἠοππετίοιτη : 

τίσωσ-αι Ελένης ὀρωήμωτά τε στοναχώς σε, 

αὐαπι ἀεεοτῖ αἆεο Ει]ςςο ου]έωτη, αἲ Ἀ[ο- 
πε]απα 4ς πχοτε εαα τχρίέογ Ἰοφιεπίετα 
Ππαποάμερτεί. Ἰπυῖν Εείεπα, αἀἰῑς αρεπ- 
ἐἶδις, οαἰαπιῖίαίεπι αδΏί. ἉἙγιωιςί.. 

650. Ἠις {ογίε τεερίοῖε ες, ᾿Αἴσσορες" 
ὤπειροι, Πεπιῦτ, τες. ἀνίστορες. 2γΊπεΙ. 

684. Μοπιῦγ, ἔσχον μὲν μὴ κτανεῖν. ἘΟΓ- 
ἐς ἵηπ εχεπηρ]ατῖ, πάς ἀθτίναίις 1]ο οο- 
4εχ, Ἰεσεραίιιχ ἐσχέμην κτανεῖν. ἉἈγιποζ. 

ἔχον Γ,α5ο. Ἀ 

685. Φωκον] ΈῬΠοσιπι ααοπιοάο εί 
απαπι οὗ οαάδαπα Ππιετεεορτίιτ ΤΓεἱαπιοη 
εἰ Ῥε]ει», ἀοεεπί Αροϊ]οάοτις Τ4Ρ. ΤΤΙ. 
ο. 11. εοςί. 6. Ῥαμαραῃπ. Ρ. Τ9. Ἱ. 6. Απίο- 
πῖηις ΤήΡετα]ῇς, ο, 58. Μι. 
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Οὺἐ .”- 4 3/ . ” ) 

υ των πονεντων τούργον ηγᾶνται τοῦεν 
2 3 . Ἀ Δ / / 

Αλλ ο στρατήγος την δόκησιν ὤρνυται, 
|| π΄ / , / 

696 Ος, εις μετ ἄλλων µυρίων σαλ)λωὼν δόρυ. 
ἑΝ .- 1/ / 

Οὐδὲν πλέον δρῶν ἑνόεν ἔχει πλείω λόγον. 
Ν αι ” -- 6/ Δ / 

Σεμινοὶ ὃ εν ἀρχαῖς Ίμενοι κατα πτὀλη, 

ὤρονεσι δήμου μεῖζον, ὄντες οὐδένες: 

Οἱ δ) εἰσὶν αὐτῶν µυρίῳ σοφώτεροι» 
700 Ε{ τὄλμα προσγένοιτο» (έλησίς 3’ ἅμια, 

[” Ν Δ / ᾿ 2 λ 3 / 

Ὡς καὶ σὺ, σὀς τ ἀδελφος, ἐξογκωμένοι 
Γ 9 .- ΄ 

Τροίῳ κάλδησ»ε, τῇ τ ἐκεῖ στρατηγίῳ» -ἲ Ὁ σι 

ην / εν] 

Μοόοχδοισω ἄλλων καὶ πόνοις ἐπηβμνοι. 

Νοπ Ρυίαπί Ώος οριας ο55ο ]αρογαπέατα σζέτετι : 

Βοά Ιπηρεταίογ υἱοίοτία σ]οτῖατα α{θτί, 

695 Οιῖ υπιας ν]ρταης Ἠαδίαπα πα αῑῖς Ππηυτηρτῖς, 

ΝΙΠΙ] ρ]ας απο Γασΐθης, Ἠαμοῖ Πα]ΟΓΘΙΩ ΓΑΠΠαΠ. 

Έτανος αιέεπι υἱγὶ ἵπ πιασϊςίταᾶρα5 5οἀεπίες ἵπ υχρίρας, 

Βιωπέ 5αροχρίοτες Ρ]ερε, πα έαπιεπι 5ἷηί Ἠοπιῖπος πΙμΙ]]. 

ΗΙ αυίοπι 5υηέ 115 ΙΠπΙΠΙΘΗΣΗΠΑ αμαπίέαπα 5αρΙεη{ίοΓες, 

700 5] πιοᾶο ασσαἀαί αιιάαεῖα οί νοϊαπίας αΙπηι]. 

Φιουίέ {ία οί έπιις {ταίθγ {ππηθίας{1 

Ῥτορίει Ττο]απα 5εἀειῖ», οί οὗ ἱππροσῖατα π]έατοπα Π]]ῖς, 

{ατυπιη]5 α]ἴογωπῃ δὲ ]αῦοτίδις οἰα 

Ὦ, σες. σοῦσο γὰρ βέλτιον, καὶ λῷστον, σὸ “σπαύσασθαι. 691. Ὡς κακῶς νοµίζε- 
σαι] Ὁ νόμος οὗτος κακῶς νενομοθέτηται κατὰ πὴν Ἑλλάδα, ὅτι, ἔὰν ὁ στρασὸς νικήσει, 

σόσε ὁ στρατηγὸς τὴν δέξαν ἀποφέρεται. Ἐν. Ταιτ, 694. Αρνυται,] Δαμβάνει, κομί- 
ζεται σῆς νίκης τὴν δόξαν. Το0ῦ. Εἰ τόλµα προσγ.] Εἰ πόλεμος στῇ καὶ βουλευτήριον" 
ἐλεγχβήσονται γὰρ πολλῷ δεύτεροι ὄντες οἱ μέγα φυσῶνσες στρατηγοὶ, καὶ οὔτε “ἓν πολξ- 
µῳ ἐναρίθμιοι, οὔτ' ἐνὶ βουλῇ.’ (1]. β’. 909.) Οι. Τατ. Τ01. 8ᾳ. ᾿Ἐξωγκωμένοι τε. κά- 

 π., παύσασβον ἤδη τῶν λόγων τῶν µαταίων' κατὼ πολὺ γὰρ ὑπάρχει τὸ παύσασ-αι βέλτιστο. 

Οὐδ' ἄν σε Φῶκον] Ωιοπιοάο Ῥε]οιις5 

Ῥποσυπη, Εαίεπα 5ΗΠῃ, οσεϊἀθτΙε, νΙά, 
Ἐυρία(μίατη ἵπ Ἠοπι. {οἱ. 351. Ἰπ. 1. 
Ἐαιικαπίατη ἵπ Οοτ]ηίΠὶαοῖς Ῥ. Τ9. ΠΠ. 6. 
εί η Ῥμοεϊοῖς ρ. 547. Ἰϊπ. 4. Τίεπι Φε]ο- 
Ἠαβείοιῃ Ῥϊπάατι αἆ Ό]γπιρ. Οὰ. δ. Απ- 
Πιτ. β’. Έτ Ῥεπεαῖοί. ἵπ Ῥίπά, Ρ. 1 53. εί 
647. ὨὈεπῖαιε εἰ ΑΡρο]]οάογ. ΕΒΙρ]οίἨ, 
1. ΤΠΙ. ο. 19. οι Απιοπϊπϊ Τή0ετα]ίς Νεἰα- 
πΠποΤρΏ. ο. 58. Ὦο Α]οπιεοπῖάα αὐίεπῃ, 
αυετῃ εἰ Βο]ιο]αςίες αἴέ αὖ οοἆθπι ΙΠίεΙ- 
{εσίυτῃ, πἰμ]] Ῥγοίετο Ῥοβδυτῃ. ΆΒαγπο». 

687. γλωσσαλγία" Φλυαρία, εν. 
690. σφαλΠιΦ’ Ἱμαςς. 

691. Οἵίαι Ῥ]αίατοεμας Α]εχαπά. Ρ. 
694. Ὦ. ἍὮῬου. 

Οὔ µοι, καθ Ἑλλάδ ὧς κακώς νοµίζεται" 
Ὅταν προπαῖα πολεµίων στήση στρατό. Οὐ 
σῶν πονούντων τοῦργον ἡγᾶνται τόδε, ᾽Αλλ᾽ ὅὁ 
στρατηγὸς πὴν Σδόκησιν ἄρνυται] Ἠος Υετευς 

ἀῑσεῖεαχ ΟΊψίως ἵπ Αἰεχαπάτί Μ. οοηνῖνΙο 
αἆ Ί]ίας ροεία εἰεναπάα 5γρβ55ε: υπάθ 
Αἰοχαπάτωπι αἆ 5υαπῃ οσα ἀεπα Ἱγγαν]ες τί 
ἄοεοι Ω. τους 1. ΥΙΤΠΙ. ει ΒΙαίατεπας 
Ιπ Α]οχαπάτ. Ἀατπεδ. 

697. ἡμενοι] Ίια Μ 88. τί Ίαπι εἀϊμπι 
ε5. Ἐά. Α]ά, πιεπάοςο Ίμμενοι. Μπες. 

699, μυρίῳ] Ἱια Μ5Ρ. Α. Β. Ὦ. Ε]ον. 
4 . 



56 ΕΥΡΙΠΙΔΟ{Υ 

Δείξω ὃ) ἐγώ σοι μὴ τὸν Ιδαῖον Πάρι 
70δ Μείζω νομίζει Πηλέως ἐχθόν ορ 

Ἐ/ μῇ φδερεῖ σησὸ ὡς τώχιστ᾽ ἀπο στέγης, 
Καὶ παῖς ὤτεκρος' ἣν οὸ εξ ἡμῶν γεγὼς 710 

Ἔλαάα δι οίκων τώνδὶ ἐπισπάσας πόρνης" 

Ἔ, στεῖρος οὖσα μόσχος, οὐ ἀνέξεται 

710 Τατοντας ὤλλους, ου», ἐγουσ᾽ αὐτὴ τέκνα. 

᾽Αλλ” εἰ τὸ κείνης δυστυχεῖ παίδων πέρι, 
”/ [ὰ ” . ”. / 

Απαιδας ημας δεῖ καταστΊναι τέκνων ; 

Φ»γείρεσ»ε τῆσδε, δµώες. ὡς ὧν ἐκμιά»ω 

Οριαεπάαπα αιίοπι οσο 491, τηθ ποπ ΤἸάευπι Ῥατίάστα 

7056 Ῥωιίατο ΠΙα]ΟΓΘΠΙ Ἡοσίετη Ῥα]οῖ ππαπαπα, 

ΝΙ5Ι 1π ππα]απα τοπ αὐϊθτίς απατά εε]ειχίπιε ες ἰδία ἆοππο, 

Έτ Ε]ΐα 5ιογ]]ς, ᾳπαπα Ἠῖο ος ποῖς παί5 

ἨαρίαΡῖέ Ρεγ α.άες Ἰδίαπα οογτερία ϱΟΙΠΕ : 

Όυα: οχϊςίθης 5ίεγ]]]5 ν]ίι]α, ποπ {ετοί 

710 Αίας Ρατιεηίος, Ἴρ5ᾶ πο Ἠαῦεπς Ἰρετος. 

Φεά 5ἰ ἴ]]α, αιοά αῖ πεί αἆ 1ρεχτος, οσί ΙπέεΙΣ, 

Απ οροτίθί ηο5 ᾖγορίεγεα οτυατί Ηροχίς 2 

Ὀϊςοεάϊίε αὐ ἶδία, εοΓνΙ αέ νιάραπα 

9, 9ησθει] Μεγάλα φρονοῦντες ἓν σῇ Τροίᾳ καὶ τῇ ἔκεῖσε σσρατηγίᾳ ἐκάθησθε μεγαλοφρο- 
νοὔνσες. Ταιιτ. 705. Πηλέω, ἐχοέόν ποσε.] Ἓνεκα τών ἐν ση Τεαίᾳ γεγενημένων. ἐγώ 
σε ποιήσω ἐξ αὐτῶν σῶν ἔργων γνῶναι μ σὸν Ἴδατον Πάριν ἥσσονα 3 νοµίζειν ἐχρθὸν που 
Πηλέως. σὸ Ἂ μη Ἡσσονα ὠὤνσὶ σου ἴσονς χαὶ ὡς ἔκεῖνον πὐλαβήνης, εὐλαβη»ήση χάμ. σος 

γάρ σοι εἰμὶ σῷ Πάρι ἐχιἈρός» Τ09. Στεῖρος,] Στεῤῥὸς οὖσα ἀντὶ τοῦ -σσειρα. 11. 
Δυσσυχε παίδων πέρι] Ἡ Τ Ἑρμιόνη δυστυχεῖ περὶ παἰδοποιῖαν, καὶ ἡμῶς δε ἄπαιδας 

ἃ "Ἠσσονα Οι. Ῥτο ὥσσον. Τη 6ο Ἠαρο θιιπέ α Υν. ἐγώ σε ποιήσω: 
οί Ρορί γνῶναι Ροπ]ί αὐτοῖς τοῖς έργοις. Τη ο ον 7υ]βο μη ἤσσυνα ἀντὶ τοῦ μὴ 7σσον. 

6. 15. ὠνπὶ τοῦ μὴ ἴσοχ. Ταυγ, (σα. ἀντὶ τοῦ ἴσον. 

ὡς ἐλεῖνον εἴῖαπῃ Ἐογγ. 
τέμνω» Α Πίε Ἀου 5εΠο]Ίοη ἀπο αἰία Ιπίεγρο]ανΙί Βατη, αᾳπσε τίς 

ἀῑ, π. Τατ. ΡΤοΟ ἐβείνων εὐλαβή γη. 

Τ 1.5. εί "Ἑρωιόνη 

ορεγΏ ργείίυπι οδί αΡΡΟΠΕΤΘ. 

115. Ῥ. εἰ Ἐά. .85ε. Ὑω]ρο µυρίων. Βαχ- 
πεδῖι5 µυρία. Λάλας. 

μυσίοι] Πα εοτ]μίτηυς ΡΙΟ ρυρίων, Ῥςσ- 
Ιροτο εί 56η» ροριµ]απίε: ἀε πια] εαάῖπε 
επί Ίαπι Ἰοᾳιήτασ, ααοά Ργαδίοηί ἀιςῖ- 
Ῥιι5 ες ςαρίεηίῖα, 5ἱ πΙοᾶο αιιζαεῖα αάΐι- 
εχΙί εί υοὐηιίέαβ. Οἱ µυρίοι αμίθπη, φ]ουί οἱ 
πολλοί. Ἠ]άϊευ]ε νετο γοῖι5 νεγδίο]οσευαί 
οοπιδἰζίπι, 4Η 1Πη ε55εί φοζιίαδ. Ἀαττιθς. 

Ἠε]ξκ. «ποηπιιθ εοπ]εοετᾶί  µυρίῳ, θ44]- 
ἀῑίᾳυε Ίο: “' Ῥ]αίο ραφοίτω ἀῑχίι μυρίῳ 
διαφέρει, πιοαϊς, ἴπιπιεγαδι]ίδιες αἰ Ἱ[Γετῖ, Ἱεο ιτ] 

µυρίῳ κάλλιον, ἀῑοί πιεφυζέ, φιαπίο ἰὰ 1ο 
δέ Ριηολγζιδ. Ἠῖο 916ο Ίοεις Ἡος ἀῑσεί : 

τΥ. ἐξ αὐτῶν τών ἔ. οπα]ε1έ 

Ἐ]οτγ. 
πι ὡς ἐκεῖνον πὐλαβήθης, αἱ ῬΒατη. εὐ]- 

ΣΤ αιέεηι (ΡοΡΙΙΙαΤεΦ) {ραῖφ σέ πιπιΐιην 
σμαπέπι δαμίεχιέίογε». Ἐορρῖί 4ος υ- 
θίον τεροπ 5εΠ5 ΡΤΟΥ5Η5 εοἀεπᾳ, αἀνετρία- 
Ἠτοτ, 5εἴ]]οθί ΡΤΟ µυρίως, νε] μυριώκις.. ες. 

700. Μείζω] Μ3»5. Α. Β. Ὁ. Ἑ. Ε]ογ. 
Ἐά. Ίνασς. εἰ. Ὀςἱο]]αςίθς. ἤσσω. Ἰιαα. 

Μείζω] Ῥελο]ίαςε. νἰάετας Ιερῖσε "Ἠσσω, 
νο] ᾖσσον.  Παγπεδ. 

Μεζω Α]άμ5 Ῥοπο, Ἱπεθιωπα, άτυπα 
εκ οοπ]εείγα. αὖΏ ϱ υείοτὶ Η9Ώχο. ΕΒνγιπεὰ. 

06. Μεπῦτ, φ1ρᾷ, 5εἀ ας Αί- 
ου. Ἀγιποῖ. 

φθερῇ Τ85ο. 
707. Ἐταποξ. εἰιά κ ἡ πα. Βεε. 



ΑΝΔΡΟΜΑΣΧ Η. 55) 

Ἐν στις με λύειν σῆσδε κωλύσει χέρας. 
7 . Ἆ / /’ 

715 Ἔπαιρε σαυτῇν, ως Εγω, παΐπερ τβέµῶὼν» 

Πλεκτας ωιοντων στροφίδας ἐξωνήσομιαι. 

Ωδ', ὦ κάκιστε, τῆσὸ ἐλυμήνω χέρας : 
-- )] / , . 

Βεν Ἰ λεοντ ἤλπιζες ἐντείνειν (βρόχοις ; 
[ο] ’ τω 3 / 

Ἡ μὴ, ξίφος λαθεσ’, ἀμυνάκοιτό σε 
720 Ἔνεισας : έρπε δευρ ὑπ ἀγκώλας, βρέφος, 

Ἐύλλυε δεσμὼ μητρός" ἐν Φδίῳ σ᾿ ἐγὼ 
Θρέψω, μέγαν τοῖσὸ᾽ ἐχρόν᾽ εἰ ὃ) ἀπῆν δορὸς Τ2δ 

Τοῖς Ἀπαρτιάταις δόξα, καὶ μάχης ἀγὼν, 

ϱῇ αιιῖς Ργοβ]ρεὺ]έ ππο 5οἶνοτο Ἠα μις ΠπαΠΗ5. 

715 Ἐτίσε ί6, αἱ 65Ο, (Παπ ΙαΠ1 ίΤΘΠΙΘΠ6, 

Ἠοιηϊίίαπα ποχ]]ος Ἰαᾳ16ο5 Υιπο]οτΗπη. 

ος, Ο Ρες5ῖπς, ]α5ἱ5 Ἠυ]α5 παπι» 2 

Ῥυίαραριο {ο Ῥονοπῃ αιιί Ίθοποπα υἰποῖτο ]αᾳιεῖς 2 

Απ. ης εοτγθµίο σἰαάῖο ρτορι]ςατεί 6, 

790 Μειιῖςα 2 επί Ώὰς 50 αἶπας, Ο Ῥιογ, 

Φο]νο τηαίτίς ν/ποι]α. 

Α]απι, ππασπ τη ἰδίῖς Πορίεπῃ. 

Έϊσο {ο ἵηπ ΕΠίΠία 

ΦΙ νοχο ἆθοςςθί Ώε]]1 

ΕἹοτία δρατίαπῖς, εί Ῥισης» ερτίατηθη, 

.” κ. Δ ο ” ας. 

Β, εἶναι, καὶ μὴ ἐξ ἄλλων γυναικῶν ἔχειν σέκνα. 715. Φ 9) εἰρεσθε] Πρὸς σοὺς οἰκέτας "ϕησὶ 

φοὺς κατέχοντας σὴν ᾿Ανδεομώχην . τέλ .. 2 ζομαλχν. 
µαι.] Λύσω, ἐκκομιουµαι. 
λαβ. 

20. ἘΕμηρύσω, ] ̓ Ελυμήνω, { ἔφδειρας. 

"Ἡ ἐφοβήθης, μὴ πολεμήση ὃ σοι ἔίφος λαβοῦσα: Ελ. 6. 16. Ταυτ. 99. 

Τ15. Ἔπαιρε] Κούφισον Ἐ σαυτήν 716. ᾿Εξανήσο- 
719, Η μὴ ξίφος 

5ᾳ. Εἰ δ ὦπην δορὸς] Εἰ δὲ μὴ μακρὰν ἐκ δοκήσεως ἐνομίζεσθε πολεμικής, οὖδεν 
ἂν ἦτε | ὅλως. "Άλλως. Ὅπι τῶν Λακεδαιμονίων ὑπειλημμάένων πολεμικών. θα. Ταις, 

ᾱ Φησὶ αἀάιηί Ἐ]οτγ. 6. 15. ᾽ 
{ Βατη. αἀά]άΙί: πεὸς ᾿Ανδρομά χην. 
{ Ῥατη. ΕΛΥΜ. ἑωνρ. αἱ Ἱπ Ειτρ. εἀϊίατ, 

Ἐ]οστ. πολεμήσει σε. 

Ῥτίοτα 5αηί εἴῖαπι ἵη Ἐ]ους. 6. 15. 5εὰ νΙΗ1οβο δοτῖρία: εἰ δὲ μὺ μν ἔπ δον. ἔνομ» πολε- 
µιμήν εἴο. 

Ἴ08. σήνὸ] Πα Ῥατίοίοης, ΟΙΠΗ. οί Εά. 
Ί,αδο. Εά. Α]ά. τησ». ΝΡ. Ἐ]ου. σήνδ ἐσι- 
σπάσας κόµην. 1ιεσέπάιπῃ Εοτίε τῶν». Νοἢι 
επῖτπα Ῥγῶσεης εγαί Ηεγπηίοπο. Λ4ιλο. 

Τησὸ ἐπισπάσας κόμης] δοαίᾳ. Ἱορῖι τῃ»’, 
ἓ. 6. ος πποᾶο, εί τείοτί αἆ ν. 648. Β.ιγπιον, 

Ἐοσίθ, σῇᾷδε πη, οἱς [υγπιθ. αιί τῆς καλῆς 
σπάσας. Πεἶσκ. τῶν» Ἐτιιοκ. τοεθρῖε. Πες. 

709 στειρς] 4ἱιίοε ΡΟ στείρα. δὶςο 9ῆ- 
Ἆυς εέρση Ἠοτη. ϱἵ κλυτὸς Ἱπποδαμεία 14. 
γιά. ἨΗεευὺ. ν. 147. ΆἈαγπος. 

ἳ Τ1Ο0. Τίκσοντας ἄλλουςε] Οετίο ορτα5 
η]ς νἶᾶες ταβςου]ἴπαπη σεηι5, ου ΡΙΙΓΑ- 
Ἡς ἨὨπτηργις Ῥτο εἴπσι]ατί Ῥοπίίωτ, ἂρ 

{ωπηϊηϊς α5γρατί; ιῖ ποίανῖηυς αἆ ἩἨο.. 
ουῦαπα ν. 609. Αἱοοςί. ν. 594. εἰ δ57. οί 
ΑΠάΤΟΙΗ. ν. 56]. Βαγπες. 

ΤΙ]. δυστυχεῖς Α]ά. 

12, ὌΑπαιδας σέκνων »] Ώο πος Ῥ]δοπας- 

πιο ν]ά. 5ωρτα αἆ Απάτοπη. ν. 610. Τΐέθπι 
οεοισηί δυρρ]. ν. 13. Βαγπες. 

715. Εεϊςκ. εοπᾖεῖε: φβείρεσθε σζλε, 
δμῶες, /γουιεέ Λῖπο [αοεδδίε, δεγυἰ.  Ἀεοί. 

714. σήνδε Τ.α5ο. 
716, σλεκτὰ Τ,αδο. 
717. ἐλυμήνω] ΒεΠο]. τείις ἐμηρύσω Ἰο- 

6εραί, εί εχρΗεθῦαί Ῥεί ἐλυμήνω, ἔφφειρα. 
Ἔατπες. 



90 ΕΥΡΙΠΙΔΟΤΎΥ 

Τάλλ᾽ ὄντες ἴστε μηδενὸς [βελτίονες. 

706 ΧΟ. ᾿Ανειμένον τι χεῆμα πρεσθυτὠν γένος» 

Καὶ δυσφύλακτον ὀξυθυμίας ὑπο. 
”/ Α 2 κν ” / 

ΜΕ. Αγαν προνωπής εἰς το λοιδορεῖν φέρει. 

Ἐγὼ δε πρὸς (αν μεν 

790 

εἰς Φθίαν μολὼν» 
[ωχ ως / 

Οὐὔσ οὖν τι δράσω Φλαυρον, οὖτε πείσοµιαι. 
”. » / / 

780 Καὶ νῦν μὲν, οὐ γὼρ ὤφθονον σχολῆν ἔχων 

Φεϊέοίθ, ααοά ἕπι οδοτῖς γεῦιις π]]ο ο5εῖς πιε]ίοχος, 

725 Ο1ο. Νο]εης ααςάαπῃ τε5 εδ ΕΠΙΠΙ Ρε ας, 

Έτ αστε Ροίεςί οομ]ροτϊ Ῥτορίεσ ΙγασυΠπά(αΠηι 

Ά{επ. Ὑα]άο ρτοηπις αἆ εοην]οϊαπά πα Γθυτῖς. 

Ἔσο νετο Ρε νίπῃ, Ρτοξεσέις ἵπ ΡηΜλίαπη, 

ΝΤΜΙΙ πια]ί Γαοίαπη, πεηιθ ραίἴαγ. 

750 Ἐεπαπο αιἶάεπα, παπα Ώοῦ πωυ]έάπα Ἠαβεο ο, 

5, 795. ᾿Ανειμένον] Προπεσέ,. ᾿Ανειμένον] Τινὲς πρᾷον καὶ ἠσύχιον, δυσφύλακσον δὲ καὶ ἅχιω- 
Ἀίνώσον, ὀργῆς κσατεῖν μὴ δυνάµενον. ὁ δὲ νους" γαληνὸν σὸ σῶν γερόνσων γένος, ὑφ' ὕβρεως 

μὴ ταραττόµενον, καὶ Φερόμενον εἰς ὀργὴν ἑαυτοῦυ κρατεῖν οὐ 3 δύναται. ”Αλλως. ᾽᾿Αδέσπο- 

σον, ἄνεσιν ἔχον, μετὰ ἐξουσίας φθεγγόμενον. τὸ γὰρ βιάσαι τὸν νόµον μεν ἑαυτοῦ πῶδε 

κ Φ]ο 6π. εἰ εχ ρατίε Ταχ. π]ςϊ ααοά πίθεταπε ουπι Ε]οσΓ. 6. 16. οὐ οπι. αηίς δύναται. 
γπ]ρο πρδον, ὡς ἡσ. δυσφ. ἀντὶ ποὺ ἀχαλ. της ὂ. μὴ κο δυν. ὁ δὲ νοῦς γαλ. τὸ τῶν γ. γο 

ὕδρεως (ὑφ' (απ. οί Ταιγ, 18Πα ἙΒατη. αἀάϊἀΠ. Ἐλοτι. ὑπὲρ ὕερ.) μὴ τας. Λα) φερόµενον. πθὸς 

ὁ, δὲ ἑαυτοῦ κο. οὐ δύν. ---- 44. 1η σα. {απίαπι ετ Ταυτ. εχδίαΠί. 

790. ἀγκάλαις Ἰ,αςς, 
Τ9]. ἓν Φκία σ ἐγὼ] Μ5. Ἑ. ος Ἐν. 

Τμα5ς, ἐγώ σ) ἐν σῃ Φθία, ΎἩοᾶ πηείτο ςᾶ- 
Πςεαεϊίι. Ῥγασίαί {αππεη Ίεσοτα 1π ΙπΙΙο 
νθΙδιΙ5 δεσμὰ µητρόε. Μιας. 

Όι νοςα απο Ἠϊαίας νΙίείάχ, Υο5ογίρε: 
Ἐύλλυε δεσμὰ µητεὸρ --- Ηεαίῃ. Βὶο εί 
Πεϊςκ. Ἀεεῖ 

μητρὸς δεσμ} Α]ά. 

Τ9δ. πρεσβυτῶν γένος, Ἐ]εσαπίου ΜΡΡ, 

Α. Ἑ. Ε]οτ. ποεσβυτῶν ἔφυ. Μικᾳ. 
Τ9δ. 5. αριά Βίου. ατοι ΟΧΥΤΙ. Ρ. 

4855. ἈΒιπο. 
Ἠαο (Δες α οἨοτο ἀῑοῖ οὐφεινανῖί 

Ῥτονοδίας, Ύµ ΠΩ ἵπ τοπ ΟΠΙΠΙΠΟ ἆᾳ τα- 
Ώοπο οποπί Ἠθο ἀδρυίαί: «έ Το οπσιγ, 
Ρ]ασςό α 1 οτοἩθρίπε, πηοπ{οῖί απε]ηιιο Γοἱς 
5υΥ Ίᾳ 5εὐπθ, ριΐδᾳμε ἆαπς οργίαίΠ5 ππο- 
Πεης ΟΠ 1 γ νοῖί ασίτ: πηαῖς ]6 Ρ]ιι5 5οιι- 
νεηί 1] τεςίοΙέ ἃ 5α ρ]αςᾳ, οἳ, 51] π᾿ό]ενοῖί 
Ία. νοῖχ, Ίες Ῥειοηπᾶασες ἆα Ία 5οὐπε 
έιοϊοπέ οεηςό» πο Ροῖπί Ι᾿επίεπάτα. Αἱπαῖ, 
]ογδᾳι) αρτὸς απ ἀἴοοιχ Ἱ ρ]αος απθ 
χόβεσῖοη, «οί ]᾽εβιςῖοπ ἆαπ 5οη(ϊπιθηί 

νοιςό ἆαης ]ε εεἵπ ἆθ ]᾽αππϊάό; ἷο εοτγρ]ιόε 
οοπηπιαπίηαϱ αιιχ Ρετεοπήος ἅά επαατ ἃ 
ἀοτη]- νοῖχ 1 πηργοεςδίοα αι] τοβςεπί, εί 
1 Ππίργνα]]ο αᾳθ εθίίο ρεηςόο οεοαρε ἆαπς 
Ία τερτγόςερίαοπ οί τετρ] αἱ Ι]οππεπί Ρας 
Ίο Ίει πηεί ἀες αοίουτς: εοτίο εδρὀσο ἆθ 
τερος ἀοπποῖί Ρ]ι5 ἆε σταν]ίό αι ἀἰαίοσια 
οί επιρθο]οῖί «με ]α 5ροοίαίθιχ πε Ῥετάϊς 
165 Ργοπηθγς πιοίς ἆᾳ εὔαηιιε ἀῑδεοιχς. 8 
αι οοηίταῖτο ]ε επαασγ νοι]οϊί θίο εηίεη- 
ἆι, 11 ρατ]οῖε ἃ Παιές νοῖκ ου πιοπ{οϊεδας 
Ία «οὐπο..  ΒεοΚ. 

Το.. Να]εκ. αἆ ΤΠαπ. 906. Ἱεείοποτα 
εσᾱ. Ἐ]οτ. πρ. ἔφυ οθηδεί ϱ ν. 18]. ε55θ 
Ῥτο[θσίατη, 6απηςιιε Ἱπργοῦαί, αιιοά ποη 
ἀῑοῖ ρο-φῖέ τὶ χρῆαα σρεσβυτών, νθΓΙΠΙ ἆθ- 

Ροαί 6556 τὸ χο. πρ. ᾿Ανειμένον τὶ χρημα εσί 
Υέ5 φιωάαπι τεπαῖδα. Βεεῖς 

᾿Ανειμένον οδε Ιάεπῃ, αίᾳιε ἐπισφαλὲς, 
ὀλισθηρὸν, πο οοηβίΙοίμτΏ, 5εἆ Παεοϊάυπι, 
Ῥεπάυ]άπα, 1Π θαπ1 Ῥατίεπι Ῥγοηπυπα, πο 
Ιπρι]θτίδ, δυσφύλακτον Ἠϊο εδί, φιοᾷ οἱδί- 
πιεί α ζαμδι οαυεγε πιεφιω. «Εεϊσκ. 

ΡίοΡ. Ἐ]οτ. Ρ. 486. (τοί. 592. 18. 



ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, 

1 τν. / 2/ , 2 ’ 

Απείρ ες οίκους" εστι γαρ τις ου προσω 

Σπάρτης, πόλις τις, ἡ προτου μὲν ἦν φίλη, 

Νον ὃ' εγθρὰ σοιεῖ. τήνὸ ἐπεξελθεῖν 3ελω 

Στρατηλατήσας», γὑποχείριον λαξθεν. 
/ -- ο 

7856 Ὅταν δὲ τὰκεῖ ὦὼ κατὰ γνώμιην ἐμῆν, 

"Ἠξω" παρὼν δὲ πρὸς ποιρόντας μιφανῶς 

Γαμεξροὺς διδάξων καὶ διδάξοµιαι λόγους. 

Ῥοἆοο ἆοππι1ῃῃ, 

740 

ἌΝαπα οδέ αι ἆαπι ποῦ Ῥχουια] 

Α δρατία 105, αδε απίθα φι]άσπα ογαί απηῖρα, 

υπο νογο ΠοδήΠταχ 5ο σοτίε: Ἠαπο Ρογ5οφιιῖ νο]ο, 

Οορῖῖ5 αάυσεγδι» εαπι ἀαοιί5, οί ἵπ Ῥοίορίαίεπα π]θαπα τοάίσοχο, 

Τ565δ ὈΡί νοτο γε», 41» δέ ο, οκ απῖπηϊ τηοῖ 5εηίαη(ῖα «ΟΠΙΡΟΣΗΟΤΟ, 

Ἠοάϊρίπιιας, Ῥτακοης απίαπα αριιά Ῥταδοηίος αροτίο 

(ιοποτος ἆοσσοβο Άιέας, οἱ ἀϊδοαπα 6ΟΥΊἱηι ΤΑ{ΙΟΠΘΡ. 

. . , να .. 

Β, σευτὸν (5ἱϱ) τρόπον. "Αλλως. ᾿Απρονοήτως σὰ δέοντα φυλαττόμενον ὑπ ὄργης. Τ9τ. Προ- 
νωπὴς] Εὐκατάφορος, ἔτοιμος, πρόχειρο», εὐχερὴε, ποπετὴς, κα) ὁ εἰς σοὔμπροσθεν φερόμε- 

3ε Ν ε] ΄ 

νος καὶ Ἔ ὠναιδής. 
/ -” 

Προνωπὴς] Προπετὴς καὶ εἰς τὸ ἔμπροσ»εν φερόµενος. τοῦτο δὲ ὑπὸ 
πολλΏης ὀργῆς συμβαίνει γίγνεσθαι. "Αλλως. ᾽Αναιδὴς παρὰ σὸ ἔμπροσ»εν ἔχειν τῶν ὠπῶν 

καὶ σῶν ἐφθαλμῶν καὶ μὴ αἰδεῖσθαι τὸν Ἠ προσδιαλεγόµενο», 1) /΄ 

λα Ομήρ2: προσενωπια 

! 

} Ποείῖας Ἐ]ογ. Φ. πεον. προπετὴς, ἀναίσχυντος, ὁ πρόσθεν ἔχων τοὺς ὦπας καὶ μὴ ὑποστελλόμενος. 
Τους Ἠοπι. οδί 1]. 3”, 455. εἳ αλβ]. 

ίσα«Π, Ἰαῦβοί πρεσβυτών γένος. ο. Ὑα]ε]. 

αἆ Ῥμαῃ. 906. Βγιωπο. 
727. προνωπὴς] Ἐῃοί. Τμεχ. Μ5. τρο- 

χωπὴς (προνωπὴς,) ἔτλιμος, πρόχειρο. Ἐδ- 
ἀθπα ἸἨαῦοί, οπα α]ῖς {αππθι Ἱπίθτργοία- 
παεηάς, ἨἩοδγολίς. γιά. αἆ Δ]οοςί. ν. 144. 

Μιας. 
προωπὺς] Βεπο]αςίος αἆ πο Ἰοσια 

Ἠος. νοχῦαπα τοοίίςαῖππο οχρ]ῖσοαί. Ἠ]πο 
ααίεπα εοτγῖσεπάιι5 Ηοσγελία5: Προνόπως, 
ποτεταμένως εἰο. Ἰ.εσε Προνωπής, προτε- 
παμένος, προνενευκώς' οἱ δὲ προπετὴς, ἔτοιμοςν 
σσρόχειρο. «Δ9βεΒγ]. Ασαπηθιη. ν. 94]. 
σέπλοισι στεριπετή, παντὶ «)υμῷ τσρονωπή 
λαβεῖν ἀέρδην. Αιά προνώπιοςε, ἀθ αιὶο 

Ῥε]ο]ίαςί. Μοάρα ν. 634. οί πο» αὖ Ἠιρ- 
Ῥο]γί. ν. 56. Εὶ5 αιίθπα σος νοχ οςοιΙΓ- 
τΙέ 1 Α]ορςιάο ν. Ι44. "Ηδη προνωπής ἔστι, 

χαὶ ψυχοῤῥαγε, εί ν. 187. Στείχει προνω- 
πὴς, ἔκπεσουσα δεµνίω. ΤΠ (µ05 Ίοςο 
νιάο Φε]ο]ιαίθη. Ἀαγπος. 

Τ39. Φλαῦρον Ἡ. Ἱ. ἐπαίμπιπι, υἱ6. 
Ἠεαίη. 

Ἴδο. οὐ γὰρ ὤφόονον χόλην ἔχω,] Νυ]ρο 
σχολήν. ὭὍῬογ. 

Καὶ νῦν μὲν] Ψἱά. Βαπα. Ῥεῦᾶ ΜΙςεε]]. 
1.. ΤΤΙ. ο. 16. αθὶῖ ασει{ο 5αεῖς ρτοβαί οκ Πῖ5 
νετρῖς, Ἐαῦι]απι Ίαπο αοἴαπα 4ΠΠΟ 56- 
εαπάο ΟΙγπιρῖαάϊς 90. Ῥταίοτο Αεηῖ5 
Ατοβία, ᾳµαπάο 5ο]]σθί πόλεμος Λακεδαι-- 
µονίων πρὸς ᾿Αργείους, διὰ σὰ εἰς Τροιζηνίους - 
Λακεδαιμονίων συμµώχους ὑπὸ τῶν ᾿Αογείων 
παρανενοµηµένα. Δὰ ααοᾷ Ῥε]ίαπα Ίπσο- 
πῖοσιας Ί]]ο νίγ Ροδθίατα α]αδῖ55ο Ῥτοβαρι- 
{6γ σαεῖς αἨγτηαί. ΆΏαγπες. 

758. σήν» ἐπεξελθβειν 9έλω] Μ55. Β. Ὁ. 
Ἐ]οτ. σήνδ ἐπελθεῖν οὖν έλω, ααοά πηε]ῖας 
νιἀρίατ. Άιας, 

Τ64. χὐποχείρων λαβεῖῦ.] Τία Μ55. Α. 
Ἐ. Πο. Β. εἰ [ἀ. Τνα5ο. πί τεςίο 1)α1/6- 
εις ἨΜςοσ]]. Οπε. Ῥ. 509. ΜΑΣ. Β. Ὁ. 
καὶ λαβεῖν ὑποχείριον. Μ9. ΕΙ. ὥστε λαβεῖν 

ὑποχείριον. Ἐν. Αἱά. ὦσλ ὑπολαίριον λα- 
βρεῖν, ιιπάθ Ῥίογδοπιις Ἡ επίΣίτη. Ρ. 64. ὥστε 

χειρίαν λαβεῖν. «ἨΜτιδα. 
Ταννοσία5, υἱ νσίαγ απαρασίας, Ἱ. Ἱ. 

βοη δέ χαὐποχιείριον, Ἱ. 6. καὶ ὑποχιείριον.---- 
χείριος, ααιοὰ Εί6ι5, τεροπῖί, Ἱεσίίατ γ. 
411. ἸΊοη. 1958. Ῥορλος]. Α]αο. 498. 
Ογε]ορ. 176. «ευ. 
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Ἂ Ν / / λ ας ἡ 
Καν μεν πολάζη σήνδε, καὶ τολοιπὸν ἤ 

/ μή ” ”. . ια) ια) ΄ 

Σώφρων χα» Ίμαςο σωφρον ἀντιλήψεται' 
κ. 4 Ν / ά 

740 Θυμούμιενος δε, τεύξεται 3υμουμενωνν 
2/ .. / ΡΣ τη 

Έργοισι ὃ) ἔργα διάδοχ, ἀντιλήψεται, 
Τοὺς σοὺς δὲ μύθους ῥαδίως ἐγὼ φέρω" 

ς ΔΝ . ε] ” ε] λ 2! 

Σλιὸ γαρ αντιστοιχος ὡς» Φωνην Εχείδο 
Ἶ ] / »λὶ / ΔΝ / / 

ολλ Αδύνατος ουθεν αλλον πλην λεγειν μ9ονον. 

745 ΠΗ. 'Ἠγοῦ τέκνον µοι δευρ, ὑπ' ἀγκάλαις σταθεῖς, 
/ α” / / . 

Σύ τ, ὦ τάλαια᾽ χείµατος γαρ αγρίου 

Τυχοῦσαν λιμένας ἦλθες εἰς εὐηνέμιους. Τ5οο 

ΑΝ. ΊὪ πρέσξυ, »εοί σοι δοῖεν εὖ, καὶ τοῖσι σοῖς» 
/ σ. δούν λ / 

Ῥώσωντι παῖδω, κἀμε τὴν δυσδαίμονα. 

Έ! 5ἳ Ῥιπ]αί Ἠαης ἈΤοορίο]επιιςδ, θέ ἵπ Ῥοδίθγαπῃ οἷς 

ἨΠοάεςίας εἴσα Ὠο5, πηοάεςίατη χιοδίγαπι Υἱοϊδῖπι εχροπείυτ: 

740 Ἱταίμς νοτο, 5εη{1εί Ἱταίος: 

Ἐαοβσαυε {αεία τεδροπάεπ(ῖα ν]οϊςδῖπῃ αεοῖρ]εί, 

Τυα νετο γετρα Γαοῖ]ε εσο {εγο, 

Ἵκαπη 5Ιπηῖ]5 Πηρτα, Ἠοςεί Ἠαβες 

Ὑ παπα 6χροΥς, ΠΙΠΙ] αιά οχἰσίεης, ηϊςί Ψος {απίπηα, 

745 Ρε. Ῥιασεᾶς πο Ἡως, ΕΠ], οίαης 5υΏ α]ηῖς, 

Εεία, Ο πηῖκρτα: Παπῃ 56ναπη {επηρεςίαίρπα 

ἸΝασία, νοηῖςιῖ ἵπ Παπαι]]]ος ΡοσίΗ5. 

πάα. Ὁ 56ΠΕΣ, ἁπ ἀαπί Όοπα ΠΡΙ οί εωῖς, 

Οιῖ 5εινᾶςίΙ ΕΠ]ῖάπα εί πιο ΠΙΙΘΘΓΑΙΗ, 

-. -” ” α 

. σαωμµφβανόωντα καλεῖ τοὺς καταντικρὺ τοίχους σης εἰσέδυυ σΊε οἰκία. σα. Ταυτ. 

745. ᾽Ατίσσοιχιος] . ᾿Ἱσόστοιχιος. 
4 3 / 

ὡς οὐδ ἡ σκιὰ δύναταί σι, οὐδὲ σύ. ᾽Ανσίστοιχιος] 
π ’ - / 9 / 

σόστοιχος. ἰσοσώματος κατώ τὴν φαντασίαν. ἡ ἀντικειμένη τοῖς Ἄ σώμασν. Τα. ἀδύνα- 
λ Ἀ « ντ» / Ν 3”! ε 3 σον 4 Ν 3 Ν ον 

σος γαρ ὦν, ὡς σχιᾶ αὐτισσο!χιος Φωνην εχεις ως (1ες. εἰς) οὐθεν ἄλλο πλην εἰς τὸ Φλυσρει». 
.. 

3 - - -- 

ὥσπερ σκιὼ οὐ δύναται ἆλικῆσαι σινὰ, κἂν ἐξικάζηται (4Ἡ: ἐξεικάζ.) τοῖς Φοβεροις τῶν 
/ ν ’ κά αε- Δ ς -- σωμάτων», οὕτως οὐδὲ οἱ σοὶ λόγοι, κἂν καταπληκτικοὶ εἰσὶν (1εΡ. ὦσι.) οἷον σχιὰν ἤγουμαι 

ὃ ᾿Ἱσόσωμος αάάΙί Ἐ]ογ. 2. 1. 6. ἰσοσώματος. 
1 Τη εά1{{. ἀντίστ. ἀνακειμένη τοῖς σώμα. Ἡ ἀντὶ τοῦ ἴση. 

Τ4]. 5. Ἠος νοτοας 5επῖυα «ο. Ἐ]Ιογ. 
οπιῖςη, οὗ νετΡΙΙΠΙ ἀντιλήψεται Οῖ5 Ροςῖ- 
έαπι, οἰταϊΗίος 994, 6, οὗ τοροιΙµπη δόµοις, 
ει εἴπωϊ] ἀ9 εαιιδα ν. 1051---1062. οπα]ς]ε. 
γα]ςζξ. αἆ Ῥπαμ. Ρ. 199. «Όεες. 

745. ὠἀνπίστοιχις] Ώοεοδί ου]. Ῥο]μαςκ 

1υ. ΤΝ. 5. 106. στίχους ἀῑοῖ οτάϊπες 

ΟΠοσῖ εεευπάωπα ]ααάίπετη, ζνγὰ νετο 
φετῖες. Ἠῖπς «οἱρο, ὠνσιστοίχους 558 1Π 
ἀϊσααιραίοπε Οποσί, ααῖ 1π ϱοἀετι οτᾶϊπο, 

ἀϊνοιςα {αππεπ 5εγῖς, οοηςϊέμ εταηί. Έτο 
ὧς πιστα ὦν. Μιςα. 

ἀνσίστοιχος] Ώο Ἠας τος νῖά. Φεπο]ῖ- 

αδίοη. ἨΜαϊε αιίεπι Ἠίο Ῥεα]φετ ]εσῖί 
ἀνπίστοιχον. Ῥαγπεδ. 

Ἐτυπε]ς. ο ππθπΏῦΣ. θί εᾱ. ϱτ. εά1άΙέ σκιὰ 
γὰρ ὠντίσσοιχος ὧς. ες. ἀἄντιστοιχεῖ' 
κασὰ στοιχεῖον Ἱστώναι. εαν τεσίε ἀθ 
απηῦτα, αυ απ. Ἠοπηίπϊς νε] οἰαηίΐς, νε] απι- 
Ρυ]απάς, «οσρυς {ασῖΐ, οί Ροΐεςί Ἠῖο 5αβΙΠ- 
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Δ ” ” / « ” 

750 Ὅρα δε, μή νων εἰς ερημίαν όδου 
/ σα Ν / ”/ / 

Πτήξαντες οἷδε προς αν ἀγωσί µε, 
/ -- - 9 Ν 

Γέροντα μεν σ ὀρώντες. ἀσθενη ὃ ἐμε, 
- / 

Καὶ παῖδα τόνδε νήπιον σκόπει τάδε, 
ϱω ατα. ”- / 

Μὴ νυν φυγόντες, εἰθ ἁλώμιεν ὑστερον. 
.] ”- ΔΝ / 

75ὅδ ΠΗ. Οὐ μὴ γυναικών δειλον εἰσοίσεις λόγον. 
/ / « ”- 6/ / ”/ 

Χώρει τίς ὑμῶν ἄψεται; χλάων ἄρα 
-- ᾿ ω / 

Ψαύσει' «εὼν γὰρ οὐνεχν ἱππικοῦ τ ὀγλου, 760 
- .] ο- / . 

Πολλῶν 9 ὁπλιτῶν ἄργομιεν Φύθιαν κάτα. 
« .- πΧ .ν φ/ / « ο ίδα 

Πκεῖς ὃ ετ ορύοὶ, κοὺ γέροντες» ὡς δοχεῖς. 
- . ἵ / το / 

Τ60 ᾿Αλλ᾽ εἰς γε σοιόνὸ ἄνδρ ἀποθλέψας μιόνον» 
υ - / 3/ 

Ἔροπαιον αὐτοῦ στήσομαιω πρέσθυς περ ὢν. 

-ᾱἲ οι οι 

750 Βεὰ νῖάς, πο ηιηῃς ἵηπ 5οειάίπεπα νῖαξ 

Ἐμσίοπίος 15εῖ, Ῥετ νυίπι αράαςαηί πῃθ, 

γιάεπίος {ε φαἱάθπα 6556 5ΕΠΕΠ1, 1Ώθ γετο Ιπηυεσ]]]επι, 

Έε ἴδίαπα Ῥαεταπα Ἱπ[απίθτα: εοηδἰἆετα Ίαπι Ἰδία, 

Αθ πµπςο εβισῖοπίες, οαΡΙάΠΙΙΥ Ρο5ίεᾶ. 

755 Ρείῖ. Νε αἴθγας 5ΕΓΠΙΟΠΕΙΩ πηἁ]εγΙπ Επωϊάατατῃ. 

γαάε: ααῖς νο» αὔϊηπσει2 Ῥ]οτανς Ιστ 

ΑίΠπσεε; Παπ Ῥεπεβοῖο Ὠεἱ, εί οᾳιεςδίτῖθα5 εορί5, 

Έτ πιυ]α5 ροάΙῖὂ ας ἵππρετανηας ἵπ ΡΠ(ΠΙα, 

Ἐὰ ηπος 5υΥηΙ5 Ἰηίεστο ΤΟΡΟΤΕ, εί ηΟΠ 56Π6Ε5, α{ {α ραία». 

760 Φοά ἵπ {αΐσπα νίταπα Ιπίαθης {απίιτη, 

Βίαίυαπῃ άορΏαραπα ες 1ρ5ο, αιμαπΩΥΙ5 5ΕΠΕΣ 5ἶτη. 

5. σὲ μα) σὸ μηδέν. θα. Ταυτ. ᾖΤ4δ. '᾿Ηγοῦ τέκνον μοι] ᾿Ἠγοῦ ἐπὶ τοὺς ἡμετέρους οἴκους 
δηλονόσι. σέμνον πρὸς τὸν Μολοσσὸν, τώλαινα πρὸς σὴν Ἡ ̓ Ανδρομάχην. Τ47. Εὐμνέμους.] 
Εὐδίους. Εὐηνέμους.] Ἐὐποοσδέκτουε. ΕΙ. 15. ἸΤδ1. Ππήξαντες] Λοχήσανσες, ἢ { ἔκφο- 
βήσαντεε. ᾖΛδδ. Δειλὸν εἰσοίσεις λόγ.] ᾽Αντὶ σοῦ μὴ παρείσαγε ἡμῖν ηλυδριώδεις λόγου». 
Ταυτ. ᾖΤθ6]. Τροπαῖον] Νωκητήριον. 

κ Ὑυ]ρο οἴκους τέρνον δή. Ἐ]οττ. 6. 16. οἷα. τ. δηλονότι. αρός οί σοῖ. ᾳαξ Βατῃ. αἀἀ]α[ε. 
ο ΤαυΓ. ορ. δηλονότι, οπη]θθῖς τε]]α ας. 
1 ”Η αἆάἀ. Ε]οττ. 6. 15. 

(εἰ]]ᾳί σώματι. δὶ σχιᾷ Ίερα», ουτη Μωσατ. 751. Πσήξαντες πΟΠ Ἠϊο να]οί Γρίεπέες, 
βοηρεπάιπα ὦν. ἙἘ, Ἑτ. Βεαῖ. 5ρᾷ ἀε]έεφοσπέες, 5ῴρε οοσιώίαπίε». Εεαί]. 

:Ἠεϊδκ. 4αοᾳιθ οοπ]]οῖς ὤν, φωνὴν ---- Ἴδ6δ. Σειλῶν Δ]ά. οοπίτα ΠΙΘίΓΙΤΗ, 
ῬἈεε]ο Ἴδ6. ἘεοἨγ]. Βαρρ]. 953. (ᾳαοᾶ «οπ- 

σχιῷ Λ]ά, ἔοτι ΑΡτοςεμ. Τ. ΤΙ. Ρ. 904.) κλάοις ἂν, εἰ 
τά. ᾽Αδύνασος] Ὑσοτίο: «44 αἰἷα οπιπία, ψαύσεια». ῬεεΚ. 

πισὶ αἆ υετύα οφἀεπᾶα, ἱπεροίεπδ, Ἡσαίῃ. Τ5δ7. 9ωῦ] Μ5δ5. Α. Ἑ. ΕΙ. Φιῶν. 
Τ48. ΤΠ εχοπηρ]ο, αωο Οαπίρτις Ίσως, ο Μιας. 

φοῖσι ἀείυῖ. Ἠοϊρίς, 0 Α]ά, Τ,αςς. 

Τ50. νῦν] Ῥατίεῖεης. οπιη. ΕΙ. οί Γιά. Ἴδο. εν γε Ἰμασς, 
1.486, νῶν. Μιας. 



9οα 

Πολλών νέων γὰρ κἂν γέρων εὔψυχος 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΎΥ 

/ ω λ "/ 2 ”, 

Κρείσσων' τί γὰρ δεῖ δειλον ὀντ εὐσωμιωτεν; 
)] Ν / ο / -” 

ΧΟ. 'Η μὴ γενοίμαν, ἤ πατέρων ἀγαθων 

765 
/ Ν Ἂ / ] ο 

Ἐ/ τι γαρ ἂν πᾶσχοι τις αμήχανον, 

/ / / / 

Ἐην, πολυκτήτων τε δόδων ωετοχος. 

-- 7 / 

᾿Αλκᾶς οὐ σπἀνις ευγενεταις. 
/ . . -” 

Κηρυσσομένοις ὃ ἀπ ἐσθλῶν δωμάτων, 
κ Ν / 

Ἐιμα καὶ κλεὸς. 

ἹΜι]άς επῖπα Πανοπίδας εἰἴαπη 56Π6Σ, οἱ οἷς απίπηορι]ς, 

Ῥταίαπ{Ιο ο5ί. 

Πιαδίέι 2 

Οκῖά επἶπα οροτίεί Ἱσπανιπα Ἱοπαίπεπα 6556 Ῥοπο οοσροσίς 

6ο. Αιῖ πο ΠαδσαΣ, ααῖ εκ Ὀοπί5 ρατοπίρα5 

765 Ἄαδσαχ, Ῥοία απ Ιατη(αϱ ἀοπΠοΓΙΤΩ δἶπι ρατάσερς. 

5ἱ απαπα θη]πα τοπι ραϊαταχ αλίαιαῖς ἀῑβῆεί]οπῃ, 

Ἄοπ ο5ί ἀείοσεας ἀε[ίθοηδίοηῖ5 ποΡΙρια5. 

Ἐκ ορ]ερταίῖς νοτο Ῥοπῖς ἆοπιΙΠ1 

Ἠοπος εί σ]οτία ραγαίιγ. 

” τφης ; . Δ ο μάρκς / / 
Β. 764. 5ᾳᾳ. Ταῦσω Φφησὶν ὁ Χορὸς ἀποτεινόμεος εἰς τὰ κατὰ την Ανδρομάχη», ὅτι, εἰ 

/ ”- - ΄ 3 ο / 

χαὶ ἐδυστύχησε, σοῦ βασιλικού γένους οὐκ ἠπόρησεν ἐν σῇ δυστυχία. οἳ μεγάλοι κἂν 
΄ 3 ΔΝ κ ς ο Δ Ν / 

 δυστυχήσωσιν, ἔχουσι σοὺ; συμμαχοῦντας, ὧς καὶ νῦν ἤ Ανδρομάχη διὰ τὸν Πηλέα 
ἐσώθη. "Αλλως. Εἰ γάρ τις εὐγενὴς πάσχει (Ταιτ. πώσχιοι) δεινὸν οὐ σπώάνις αὐτῷ βοη- 

/ 3 Ν ν ΄ Ἁγις ο Δ κανα » ο) 3 Δ 

Ὀείας. εἰς πληθ υντικὸν δὲ μετέβη ἀπὸ Σνικοῦ, ἀντὶ του ὁ εύὐγενης κάν εἰς ταραχήν ἐλθ} 

(6. ἔλθοι) ὅμως εὐτυχεῖ βρηθείας. σι. Ταυ. 
ο ὃιν , 

οὐδὲ λίθεια. Τ68. Κηρυσσομένων] Φημιζομένων, λεγομένων. 
Τ6ῦ. Οὐ σπώάνις] Οὐδεμία Τ έδρα, 

ΤΤ0. 5ᾳᾳ. Οὔτοι λείψ.] 

α Ἐτταί Βοιβίας Τ. Υ. ρ. 70. ἵπ π. θοπρίαπι 65:88 ΠΆΓΓΠΒ ἐν τῇ δυστυχία, δὲ μεγάλοι, μῶν 
δυστυχῶσι. 

Ί Βὶς ο απί. ἔδρα Βα8. Ρτο ᾳπο Βατπ. ἀθάῖε ἀδεώνεια. 

769. Κάν γέρων οίο.] Ῥεα]ῖσετ Ἰεσῖί ἄν, 
νε] Ἰν.  ἈΝοη αμίθπ Ίαπη Ἰ]]άπΏ Ἰαμάο; εσί 
οπίπα οπαρ]λασίς Π]ο φισάαπα, καὶ γέρων, ἂν 
εὔψυχος ᾖ, πλλῶν νεῶν Ἀρείσσων ἐστι. ἨΗ]5 
ἁαοῦυις νογρίρις «οΏαππος Βίοραας αἱ. 51. 
ἔπαινος πΊλμης, 8105 ἆάοδ νετδας 5υΡ]1Π- 
οἵί, ε]ασάθια πιοη(ῖς οί πηαϊοτῖα,, αἀεο τί 
5α5ρ]σθέισ αἰῑαια]5, 1115 ΓΠΠΡΟΥΘ εχς/ Π155α 
αἆ Ἠωπο ]οσιπ Ρογπεπίες: Κρεῖττον τ 
ἀμύνειν' κατθανεῖν γὰρ εὐκλεῶς, ᾿Ἡ ζην 3ἐ- 
λοιμ ἄν, δυσκλεῶς «)ανρύμενος. Οι δα[ζις 
οί, ειπι ἰαιιάο Ίεο ἴπιίέιηι πιοτὶ; ΘιαΠι 
υἴυογε, αἱ σἶπε Ἰαιμαάῖε πιογίαγἰὁ ἰαπιοπ. Ὁι 
Ῥοαπε 51ο πποτθ (γοβιις νεγαί. Βαγπιθδ. 

765. Δά Ἡ. 1. Ῥτενοδίας οὔδειναί, αρ- 
Ρατοτε οἰαχ]βοῖππε, Ῥε]ευπα Απάτοπιαςμαπι 
εί ἨΠοἱοδδαπη 1η Ίοσαπι 5οοισ]ας απεπ- 
ἆαπι ἰταάιοετε, δὲ αα]άσπι Παυά ἀπρίε 
Ἐλατρα]υπα, αἳ ραἱαάυπα ἀρδῖας εταί. 

Δες. 

ΜΙΗΙ ἔνδεια Ἰεροπάκπα νΙἀείαγ, 

Φοπίοπέῖα Ροδία]αί: οεᾷ φιά Ίυαί {πι- 
δε]ίοπι υαἰίάο ἐ9δε οοτρυγοξ Εοτίε δοτῖρ- 
ργαί: σί λύει δειλὸν, ΟΠ1Ι55Ο γὰρ, ευ]ας ἵπ 
φαρετίοσῖ νογσια ]απα οχδίαη(ῖς ἱπα 115, οετύα 
Ἱπσταία, Πίο τορεΏο. Πέγιιοί 

Τ6δ. 5. ἨΗο» ἆπο γθτοις 1 ππάπα χράς- 
σι Ἑτ. οἱ »ἱπι]ήσου ο ἆποῦιι 5εᾳᾳ. Εαοῖε 
παπα, αιιείογ](αίο τηθπηῦγ. τες. οτι 
σιιηί αδγπατιείῖ, εί ααϊάσπα Ιαπηρε]ερῖ. ἱο 
ηος Ἱ]]αά ἱποεοπωπιοάσπα 65ί, ααοά Ῥατίο. 
σε νθΙΘΙπΏ Πποῖρι. ὉὮ Εντ. Ββεσί. 

Ἴ6τ. εὐγενέταις.] Ἠειϊποεπάα εδ Ίδε 
]οοίίο. σοι Οοἀεκ εα]ϊσετίαπι5 ποίθί αἆ 
τΠΑΥΦΙΠΘΙΗ ἐκγενέταις, εί τε[οχαί ηος αἆ ν. 
198. υὈϊ τά Ἱεσίτατ. «Ἀαγπεςδ. 

Πθδ. Αηρυσσοµένων ὃ ὧπ' ἐσθλῶν, δωµιώτων 
Ν Δ ΄ 

πίµο Ζω Άλεοςο 

Τί Ἰπίετραπρο, ποἩ, πί Βητποσία5, Ρορί 
δωµότων. Ἰιασ. 



ΑΝΔΡΟΜΑΣΗ. 

77ο 

6 

Οὔτοι λείψανα τῶν ἀγαθῶν 
᾿Ανδρῶν ἀφαιρεῖται χρόνος" ὦ ὃ ἀρετὰ 

Καὶ «ανουσι λάμπει. 
Κρεῖσσον δὲ νίκαν μὴ κακόδοξον Έχει» 
᾿Η ἕὺν Φθόνω σφάλλειν δυνάμει τε δίκαν. 

'Ἠδι | λ ο αάήα ω (3 .” 

μεν αυτίκα τουτο [ὁροτοῖσι, 7756 

αι 

ἄντιστρ. 

5] 

Ἐν δὲ χρόνῳ σελέθει Σηρόν" 
ὃν λ 15 / /’ δό 

Καὶ μήν καὶ ὀνείδεσι εγκειται δόµων. 

Με]ίας απίοπα ο5ὲ νΙοίοτίαπη ΠΟΠ τηα]α {ατα οοπἰαπηϊηθίαπα Ἠδύεγο, 

7Τ0 Ναπααπα τε]ααῖας Ῥοποχυπα 

Ύήτοχυπα αυ{οτέ {θππρις: υϊτίας οΠπῖτη 

Ἐ παπι Ἱπίετ πποτίέιος Ἱασεί. 

Έυαπα οπα Ἱπν]άϊία αὈνετίετα, οί ορυτα νί ]αδήίατα. 

775 Ἠοε εσέ αιάετη ἆπ]ερ ἵπ ρταςθηίῖα Ποπηϊπίρας, 

Οωπῃ {6ΠΠΡΟΓΘ Υετο Πΐ ατ]άατη, 

Οἵπ οἴαπα Τη{ατοῖα αεοεάἰς Ἑ αταϊ]ία». 

5, Κἄν γέροντες ὧσιν οἱ ἆγαςοὶ, οὐκ ἀφαιροῦνσαι ὑπὸ σοῦ χρόνου, φοῦσο πρὸς σὴν ᾿Ανδρομά- 
χ», ὅτι δικαίαν καὶ ἔνδοξον κατὰ τῆς ᾿Ανδρομάχης ἐπήνεγκε σὴν νίκην. Ἐ Έα. Ταχ. 
776. Ερεῖσσον δὲ] Βέλτιον δικαίως ἠττᾶσθαι, περ 9αῤῥοόντας βασκανία καὶ δυνά- 

/ Δ / 

ὧε, παραλύειν το δίκαιον. Κρεῖσσον δὲ] Ἡ "Ἑρμιόνη, εἰ ἐφόνευσεν αὐτὴν, κακὴν καὶ ἄδοζον 
΄ η ΄ {/ / .. ΄ / ΔΝ / 

ην ἄπεφερετο, τις δυνάμει και συραννίδι σφάαλλει το δίκαιον. ΤαΙΤ. 

μέν] Τίνεσαι τὸ ἄδικον, κἂν τὸ ἄδοξον ἐπιβλαβές. ΕΙ. 6. 
7Τδ. 'Ηδὺ 

776. Ἐν δὲ χιθόνῳ] τὸ Ἡ νικόν 

εἰ Γιερ. εοπ]]οῖο :---- οὐ» ἀἁμαυροῦνται ὑπὸ τοῦ χο. τοῦτο πρὸς τὸν Πηλέα, ὅτι δ. κα) ἔνδ. κατὰ 
σῆς Ερμιόνης ἐπ. τὴν ν. 

ξ ἆτππί. Βας]]. Βατῃ. ὑπερθαῤῥοῦντας. 

1 σ"υπί. Βας. ὧς τῷ χεόνω. τῷ νι}ῶν. 

ἐσ»λῶν δωµάπων] Τία οκ Α]άῑϊπα, οπι- 
πΙωτη, ααοί 5οἵο, οάάοπε ρεῖπια, τος εαῖ, 
τε]θείο, ααοά Ῥος πημ]ίας ππα]ε ουπιῖέ, 
ἐσθλωμάσων; οαυπῖα ία 5εηΏ5ις οἱ (αττηϊηῖς 
ΑπίΙΣΙΟΡΗΣ 5εηαεπῖς Ἠμῖο τεδροπἀεπεῖς 
το Ροδίμ]αηί, ἈΝεο ἔσθλωμα θδί αι- 
Ειοητῖίοιπη. ΊἨαγπεν. 

Ἠεαίῃμ. να]σαίαπ. τοάἁτί: Γογιπι αιι- 
ἔεπι, φιῖ εἴαγα ρτοδαρία εαὲ οεἰεὐγαπιέι». 

Ἄεου. 
ἙἘτυπο]. 5ἷο 5ετῖρείε: 

Ἀηρυσσομένοις ὃ ὧπ᾿ ἐσθλῶν δωµάτων. 

πηρυσσομένοις εί ἵπ πιθΩῦΣ, τοσ. Βυῤαι]- 
ἀἴατ γίνεσαι, ααί φἰπηϊ]ο γθτῦαπ, δὲ, ααοά 
Βϊο (απίιπάεπα να]θί, ας ἀλλὰ, ἐναντίωσιν 
ποίαπίαε; αἱ πηϊπῖπαο αἀπηῖία Ροβεῖέ ΘΠΊΘΙΠ- 
ἁαΠο Ὑα]οκ. Ὠΐαιί. Ρ. 905. Ἱακία αμ απη 
ν. ΤΤΟ. Ῥεπάετεί Ιππρογέρείο 5εηςι, ϱἱ οὔτοι 
Ἱππροχίωτιο Ιπίταάστοίαχ. Ἐ Βτ, Ἀεε. 

πρυσσόμενων Α]ά., Τ,45ο. 

Ἠοαίλῖῖ επιεπἀ. τεεερῖι Μπβστ, 
Ῥατη. ἐν δὲ χοόνω. ὡς τῷ χο. τὸ νι. χβους ον κά” 

69. Ὑαἰο]ς. Ὀίαίχ. ρ. 905. Ο. οεησοί, 
Ἱία φοπ]ρῖ Ῥο5ρο:΄ 

Τι μὸν καὶ αλέος 

Οὔτοι λείψανα τῶν ἀγαθῶν 

᾽Α. ἀφαιρέται χ. 

αί ΕΙ αεεις5ανῖ τεσαπίωχ α ΥΕΙΡΟ ὤφαιρεῖ- 
σα. «Ἀεεί. 

Ττ9. Καὶ Οανοῦσι] Ἐπιεπάαπί Ποαἰδκίαφ 
εί Ψαἰεκεπατίας αἆ Βππῖρδας κών Φανοῦσι. 

λ{ωος. 
7τ9-.«τΤἼ6. αριά Μίοῦ. στοί. Π. Ρ. 5. 

ισπ. 
Ττδ. 55. Ῥτο αΙΙαίΙΙΟΣ αΠΗΙδίχ, νεΙδιΙ5 Ἠο5 

ἆπο ἀεάῑι Ἑτ. 

κρεῖσσον δὲ, νίχαν μὴ κακόδοξον ἔχειν, 

ὃ ἔὺν φθόνω σφάλλειν δυνώµωει τε δίκαν. 

Βεεᾷ. 
ἔχειν οπαῖςΙ Ἰ,ασο, 

774. ἡδὺ μὶν γὰρ αὐτίκα Τ,α5ο. 



96 

/ 3/ 

Τανταν Ίνεσα, 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ . 

786 
/ 

Ταύταν καὶ φέρομαι [ιοτὰν, 
780 ΜΠδεν δίκας εξω κράτος ἐν Ξαλάμοις 

Καὶ πόλει δύνασθαι. 

κε] γέρον Αιακίδα, ἐπῳδύς. Τ90 

Πείδομιαι καὶ ἕὺν Λαπίθαις σε Κει- 
ζ ε -- λ / 

σαῦροις οµιλησαι δορὶ Άλεινοτατων 

156 

Ἠαπς Ἰαιμάᾶο, 

Καὶ ἐπ᾽ ᾿Αργϕου δορὸς 

Ἠαπς εεῖαπι 56ᾳΙΙΟΣ ΥΙέαΤη, 

78ο Νυ]απη οχίτα Ίις Ροΐρίαίεπα, ἵη (λα]ανηῖς, 

Έτ τθο ροβδίἀετε. 

Ο 2εποχ Φασϊᾶα, 
Οτεἆο {6 εί εωπα Τιαρίμῇς, εί Οεη- 

{αυτοτάπη Ῥε]]ο οε]εμογείππο Ιπίετεμῖς»ο, 

85 Έτ Άτσοα ἵη παν] 

ε ΄ /΄ ιν . . ΄ 3 . / ’ ἑ Αλ 8 3 .. ᾳ ΄ 

9. οἱωδήποτε σρόπῳ. καὶ τῷ μὲν χιούνω αὐτὸ μµαραίνεται πουτέστι ἡ ἐπ αὐτῷ ἡδονή, 
/ /΄ 1 

778. Ταύτην ἤνεσα, ] Ταύτην ἤνεσα τὴν βιοτὴν, ἐν σαύτη 9έλω φέρεσθαι, ἓν ᾗ μηδενὸς 3 
Έξω σοῦ δικαίου φεροίµην. σι. ΤαιΤ. 

ΤΙολεμῆσαι, 3 συγκοινωνησαι. 

760. Μηδὲν δίκας έξω κράτος] Τὸ κράτος πρὸς σο 

Σύνασθα!, σουτέστι ἤ δυναστεύει"», ἤ Σράώτους ἔχειν δύνασθαι. Ταιχ. Τδ4. Ὁμιλησαι] 
Τδδ. Καὶ ἐπ᾽ ᾽Αργῷου δορὸς] Ἐπὶ σῷ σπε ᾿Αργοῦς 

ἀπὸ κοινοῦ τὸ πείθοµαί σε. Τδδ. Κλενὰν] Ἔνδιξον. τὰς πέτρας τὰς Συμπληγάλας φησί. 
789. Ἰλιάδα σε πόλιν] Θ»ητοὺς γὰρ ἀντὶ ἀθανάτων ἵππων λαβὼν παρῶ Λαομέδοντος 
ἐπόρθησε σὴν Τροία. Ἰλιάδα τεσ.] Οἱ μὲν πλεῖστοι φασὶ Ἱελαμῶνα συστρατεῦσαι τῷ 

4 Μηδὲν ἄν Αά φέροµαι ἵη Ἐ]ογ. «. αἀφετίρέωπα εδί δέλω. 
1 Βατη. αἀδ1ά1έ ἐπὶ τῷ Κενταύρων στρατεύµατι, 2α) τῶ τῆς ᾿Αργοῦς ἁγῶνι. 

776. ἔηρόν] Ῥ]α. ΟΡ. Μογ. Ρ. 8δ. 
πρώγµασι ἔηροῖε καὶ κατεψυγμένος. Μιςρ. 

ΤΤτ. ὀνείδεσω] Βατηεδῖις, αιςΐοτο (απ- 
ἴ6το, ὄνειδος: Ύιιοά ποτι ΊΠΙΡΙΟΡΟ, οἱ ἶππιι] 
Ἰεσαίαχ ἄγκειται, ΕΟ 5εΏ5υ, 4ο {5εβίηες, 
οἴίαίας 1π Τ,οχ]οῖς, ἀνάκειται ὑπομνύμωτα. 

ΑΠοαιῖ Πηείτο «αυιο εοηδυ]θίισ, ]εσοπὰο 
ὀνείδεσο. ἨΜιιαρ- 

Καὶ μὴν καὶ ὄνειδοε] (Οαπίογας πηοηυ], 
ὄνειδος Ἰεροπάιιτη, ΟΙΙΤΏ ῬΓῖιι5 ὀν.ίδεσιν ουτῖ- 
πεχθί: ϱί οἷο 5818 5ΕΡΕΙΠΠΟ νεγουῖ Ἠα]ας 
5πορΏα, υέ πος Ίαί εκ Α]άΐπα οἀϊτῖοπε 
τοςα(αωυς5, Ἠ]ο Υεγςδυς τεβροηάοε: 

Κηρυσσομένων δ᾽ ἀπ' ἐσθλῶν δωµάτων. 

Καὶ μὴν μα) ὄνειδος ἔγχειται δόµων. 

Ἀαγηπες. 
. 

ὄγειδος ἄγκεισαι Ἐτ. τεοθρῖε Ἀεεῖ. 
ααὶ μὴν ΟπηϊδΙέ Τ,α85ο. 
Ἴτ9. 5. Εκ Πῖς ἆποθιας πΏυπα γείδµπη 

εβοεῖι ἙἘτυτπεκ. Ῥταπειπίε ο. τες. Ἀεεί. 
5ο. κράτος] Μ55. ΑΔ. Ε. Ἐ]οχ, 110. 

Ῥ. εἰ Ἐ. Τ.α5ς. κράτ.υ.. Μιας. 
85. Εά. ΔΙά. καὶ Κενσᾳύρων, «εοἆ καὶ 

ἀε]ενῖ, αιοίοτε 15. Α. ΜΕ. ΕΙ. ἀεῖοε σὲ 
εί τοεῖηθί καί. «ΜΑΡ. Α. Β. ΕΙ. κενταύ- 
σοι, ΟΠ πηα]ε. Μιλᾳ. 

Ἐγ. ἵία «ογ{ρδίέ, καὶ εἵατη αΠΐθ Κενταύ- 
ροις οπηῖςη. Ἐάϊιάϊι τιοχ Κενταύροις. Ἄαπα 

δορὶ κλεινπάτῳ πηοηΏοί τεβοτ αἆ Ῥε]ευπα, 
564 5ἱ Ἰερετείηγ ΚΣνταύκων, ΤΙπα ΤΕίΕΤΕΠ- 
ἀἆυπα {οτε αἆ «6ΙΩΙ{ΕΓΟ5. Ἠεελ 

1,6ρ. Λαπίθεις, νθΥδιΙ5 επίπι Ξαρρηῖους 
ερ]οπογίαπηρ]ει». ΠΗναιίἡ. 

σὺν Λαπίβαισί σε και Κενταύρω Α]ά. Τ/α5ο. 

785. Καὶ ἐπ] Τια Ῥαγίίθης. ΟΠΠ. ΕΙΟΥ. 
Έά. Ίναδο. οί Βεπο]. Ὑι]σο καὶ γὰρ ἐπ. 

ἠΜιωρ. 
Ἴδ6. ἄξενον Τ,α5ο. 
795. Ἑὐρώπαν] Τί Μ»5. Ἐ. εί Ἐν. 



ΑΝΔΡΟΜΑΣΧΗ. 

"Αξεινον ὑγρὰν ἐππερᾶσαι 
νο 

ΓΠοντίαν 

Κλειὼν 

Ἰλιάδω τε σόλιν ὅτε πάρος 

Εωὐδόκιρνος ὁ Διὸς 790 

ξυμπληγάδα, Τ9: 
.] Ν / 

επι ναυστολιαν" 

ὋΊνις ἀμφέδαλεν φόνων 
Ν Ν ”/ 

Κοιναν ταν ευκλειαν 5800 
5 η) 

Ἐχωτ, Ἑυρώπαν ἀφικέσθαι. 

1η]ορρϊία]ος οἱ Ἱαποϊάας {τα]οσῖς5ο 
Ματίπας Ουπηρίοσαάας 

Τπε]γίατα αἆ πανἰσαοπεπᾳ, 

ΤΠασατασαθ απΏετα, αααπάο ΡΕΙπαάπα 

Οἶατιας 1ονῖ5 

Έπίας ἱπιρ]ουῖε δίτασο, 

ΟοπαππάποτΏ σ]οτίαπα 

Ἠαρεπίστα, αἲ Ε 

Ὦ, Ἡρακλεῖ εἰς τὴν Ίλιον, ὁ δὲ ΤΙίνλαρος καὶ 

ατοραπῃ τοά[5ςο. 

2 ε] να ο Γ ε ” 

Πηλέα, σας οὗ ἔοικε πὴν ἱστορίαν ὁ Εὐριπίδης 

λαβεῖν. λέγει γὰρ ὁ Τ/νδαρος" “οὐ Ἐ Τηλέως ὠνσιβέου µόχθλν νεώτατον ἐπέλαμψεν µευρίοις" 
πρῶτον μὲν Αλκμήνης σὺν υἱῷ Τρώων ἀμπίδιλα (1ος. ἂμ πεδία) καὶ μετὰ ζωστῆρας ᾿Αμα- 
ζόνας (ζωστῇρ ᾽Αμαζόνος) ἦλθε, καὶ σὸν Ἰώσονος εὔδοξον πλόον ἐκτελευτήσας εἷλε Μήδειαν 

5 Ἐοτί. οὗ. Βοΐ]ιε ο ργῶςς. απδ ροήετιπί, γαεύσω νε] βἰπηϊ]ο αα]ά αἆ οὐ 5αρρ]οπάαπι 
Ρυίαί, οἱ (οίαπι ἵπ Ιπίογγοραίίοπε αεοϊρ]επάππι «888. 

ζωστῆρας ᾿Αμαζύνος ἐπιλάμψαι 
Ιάθπι 5ογῖρςῖέ µόχθων, 

Μήδειαν εἶλεν, οἵ ΏἩΠΙΘΤΟς Ἱία ἀεθοτῖρεῖέ: 
Οὐ Π. ἀντ. κόχθων | Νεώτ. ἐπελ. µυρίοις (ἀοελπῃ.) | Πεῶτ. μὲν ᾿Α. σὺν υἱῷ (πας. ἀῑπη. Ἠσ- 
Ῥετο.) | Τρ. ἄμτ. Σα) μετὰ ((1]γς.) | Ζ.᾽Α. ὖλθε, | Καὶ τὸν Ἰ. εἴδι πλ. | ἐκτ. { Μ. εἷλ. ἐ 
Κ. δ. (ἀος]πα.) 

15ο. Ὑπ]σο Εὐρώταν, (ποσά Ῥατπεςῖής 
τείῖποε, οί Ιπέρτρτοίαίαχ ἆε Βινίο Έεβρα- 
Ἠτο, δῖο ἀῑσίο, οσ]ας Ππρπιοσῖαπα 5εγνατπέ 

ΜίταβΏο Ῥ. 440. Ὦ. Ἐν. 1690. εἰ ῬΗπῖις 
Ἠῖςι, Ναῑ. ΤΥ. ο. 8. Ὑετιπα {απίο «οἷο- 
Ῥτῖος εταί Τ,αεράαπηποπῖας Ἑυτοίας, αί 
Ῥ]απο Ἱπερίας Γαΐςςοι Ἐωπρῖάος Τ]οςςα- 
Πατα (1 ποία ἀρθῖσπαῃς, 4Ἡσε Τ,αοοπίαπα 
Ῥοῦΐμ5, παπι Τηοεκα]ίατη, Ἰεοίοσῖ ἵπ απῖ- 
ΤΠΙΤΩ τενοζασδεί. Λιάς. 

Ἐὐρώταν ἀφικέσθωι] Όπαιπῃ ας ἀῑοσία 
5ἶπί 4ᾳ Ῥε]εο, ααῖ ἵπ Ῥ]μμϊοβάς Παδίίασαε, 
Ἐυτοίας ααΐοπα Βαγ]ῖας οἵς ἔαπηοσις Τ/α- 
εοηῖα, οἰατίςείτηις νΙτ, ὨΤιροτέας πορίοτ, 
ἸἨαιιὰ οσί νοτῖέι5 Εὐρώπαν πηατσϊηϊ αἀφοτῖ- 
Ῥετα, εἶοιί εί Ἀρα]ΐσετ αἰῆααο. δοαά τηα- 
Ὠθαί Ῥεγ πε Εὐρώταν: οι οπίπα Τηεεςα- 
Ἠσο 4ποφιιθ Βανίις εἶικάετα τοπαϊηϊς, τῖ 
Γεείαίαχ Ῥαυραπῖας, ΦίάΡο, Ῥ]πίαδαις; 
5]οιέ γῖάετο εσι αριιά Ἐτεάοτίσιτα θγ]νατ- 

οι. ΙΥ. 

αἵππα ἵη Νους αἆ Ῥαμσαή. Ρ. 507. αἆ ἤ- 
Πο, Ἠιο αἀάο ομ. Βτοάαί ἸΠίδες]]. 
1. Ὑ. ο. 98. Επ (αππση, αιιοᾷ οβίζεχ Ώο- 
(απάυτα, Ἑ]οπάε]]α» οξ Ίο ΒαεΙς αὖσι- 
ππεπίέυπα Ἠῖπο οοπίτα ῬϊγΠαταπα αποίοτ]- 
ἰαίοτα ΘΡθΓΠ{, ααοά α[οαδί ἀῑσαπί ἴ]]α», 
Ἐττοίαπι οχ Ἰ)οάοπα οτίαπα Ἠαβοτο, ῖς 
νεγδίρι5: 

ο ”- .. 

Τὸ ποίτον αὐ Πλούτωνα "Ῥέη τέρε, δ1 γαι», 
) 

Δωδώνην περιοῦσα, 6.9:ν ῥέεν ὑγεὰ λέλευα ρ 7ς 
Μι : ᾿ 5 8 

Εὐρώτου ποτωμµοῖο, 2αἱ εἰς ἅλα µοίρωτο ὕδωρ 
. Ν μμ 
ἼΑμμιγα Πηνειῶ καί µιν Στύγιον αλέουσι. 

Βεά Ἠμῖς οὲ ας Π]]ογαπα ατσαπηθηίῖ5 πο 
1Ώ πονίτα Βἱργ]αγατη ἀε[οησίοπο Εοε]εσία-- 
σαν Ἠ]ϊςιοτῖα ποδαα οαρίήρας απατίο εί 
αμ{πίο, Ἠρτο Ρτίπο, αὐαπάρ φαεϊσίεοίπηι. 

ᾖατπιδ», 

- 

Εὐρώταν 45ο. η πιαγσίπο. 
ς 
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ΑΠΒάΓΜΕΝΤΟΜ ΑΟΤτῦΣ ΟὐΑΗΤΙ. 

ἨσΗΝΙΟΚΕ α ραίΐτε ἀετο[ίοία, παπα ππαγῖεῖ γοάῖέαπα Ὠπιογθί, γα» τηβ]ο α 5ε αείοτυτῃ εὔς- 

φοἶθπ[ῖα ππαπς αἳδί νυ]έ Ἰη]εεγα: τί α {απιν]ῖς εἰ Ό]ογο α Ρτοροβίίο τείεπία. Ότερίες 

Ογασυ]ηπι Ὠούσηεβυπη 4Ἠ5τθη5, αἱ ῬΗ{Πίαπι ἀϊνεγραίας, τει Ἠεγπήίοπεε, απσι ΠΗ ρή5 οταί 

ἀεβροηςαία, Ιπία]]εος, 9α Ἠ]απι Ἰη εοπ]ήσεπι Παρινταπη εί νΙπαϊοίαπι εκ Νοορίο]εππο «αΡ- 

έατυπι θρομἀεί. Όλοτις ἵππμπηετα πηθία εχ Τχο]απὶ Ρε] οεσαδίοπο οτία απεήίατ. Ἠετ- 

πηΙοπο αὖ Ογερίε αΡἀπεῖέαγ. 

ΘΕΡΔΑΙΙΑΙΝΑ. 

ο Φλ φίλταται γυναῖκες, ὡς κακὀν κακῷ 
706 Διάδοχον ἐν σῇὃ᾽ ἡμέρᾳ πορσύνεται. 

Δέσποινα γὰρ κατ οἱκον, Ἕρμιόνην, λέγων 

Πατρός σ ἐρημωνεῖσα, συννοίᾳ ά ἅμα, 

Οἷον δέδρωκεν έργον, Ανδρομάχην κτανεῖν 
Καὶ παῖδα [ουλεύσασα, κατ»ανεῖν φέλει, 

800 Πόσιν τρέµουσα, μὴ ἀντὶ τῶν δεδραμιένων 

505 

ΑΝΟΙΠΙΤΙΑ. 

Ο εἰναγῖςοῖπαα Πχι]Ίεγας, αέ ππα]ΙΤΏ ππα]ο 

796. Βιοσθάεης ν]οϊσίτη ἵπ ου ἀῑε ραταίατ. 

Ἄαπι ἀοιπῖπα ἵπ οεἀϊρις, Ἡ ογπαίοπεπα ἀῑσο, 

Α. Ραΐγο ἀθδοτία, οί οοποοἱοπεῖα οἴτων]. ἐ]έως 

Ἐαεϊποτῖς, φᾳαοά ραίτανΙ{, ααοά Απάτοιιασμαπι οορ]ἆετο 

Έ ΑΠαπη ος 5ἰαίαῖσδθε, πποτῖ γιι]έ, 

800 ἸΜοίιοης πηατΙέἁπῃ, Ώθ ΡΟ {05 

9, ἔα Κόλχων δόµων. στ. Τατ. 796. ΠΠορσύνεσαι.] Παρασκευάεται. 797. Συννοίᾳ] 
Μεπανοίᾳ, συνειδήσει, Φροντίδι. (λύπη. τὸ συννοία συναπτίο», οἷον μετανοίᾳ µεταβουλευσα- 
μένη. αὖά. Ταυν. 798. Οἶον δέλρωκεν ε. Ί Αογιζεμένην ὁστοῖον ἐβουλεύσατο ἔ Ξ6γο», φονεῦσα, 

Φελήσασα τὴν ᾿Ανδρομώχιην καὶ σιν παῖδα 3 804. Φύλακες δµώες,] Οἱ παρ ἡμῶν όλ 

κ. βίο Ταυτ. Ὑπ]σο (απίωπι ” . ᾿ αν 

ἔργον, τὴν Α. μτονεῖν. 
ΤΙΟΓΟΘ οοη]αηχ]ί : 

Ἠος θε]ο]ίοη Βαγῃ. ΟΠΗ 5αρε- 
φροντίδι λογιζομένη εἰς. 

ες π94. κακὸν κακῷ] Ἱία ΜΡΡ. ΑΛ. Ἑ. 
Ἐ]οτ. οί Ἐά. Ταξο. γυ]σο χακὸν κακώς. 

μασ. 
ως κακὸν κωκῶς Διάδοχον] Τιαιάο Οαη-- 

χακῶν 6ί κακοῖς Ῥ]αχα]ετα ροεῖας τοαυῖτε- 
ΥΕηί, κακὰ διάδοχα, 4πατα 5Ἱησι]ατοπῃ. 

Τη οοᾱ. Ῥαχγ, Ῥογεοπα Πιο νογςιῖ ρτες- 
Βρ]έιτ πο" Θερώπασινα, 5εᾷ Τροφὸς Ἑρμιόνης, 

(στ. ααὶ τηανι]{ Ίεσοτο κἀ-ὸν κακῷ: Ἄθς 
τηῖπιις {6]Ιχ βοθ]]σετ, ο] ]εσ]{ κακὸν κακῶν. 

ΛαγΊιέδ. 
Τ,εοίοπεπη «ο. ἘΙΟΓ. κακὸν κακῷ Ῥτοίιι- 

πε Ὑα]ο]. αἆ Ῥμαπ. Ρ. 154. 
κακαῖς οοηῃϊοῖς Ἠεαί]μ. 5οᾷ Ῥεῖςκ. εεπ- 

βοί, Ρεγϊπάο 6566, κακῷ, 5ἱνο κακών, 5ἱνθ 
κακοῖς Ίεσας, ορεἵπαπτα {αππεπ Ρρτῖας, απἷα 

. 

ααοά Ρτουαί Ἠατά. Εεοᾖ. 
800. μὴ ἀντὶ. νθτα επ Πα{10 εδί μὴ νσὶ, 

οί οἷςο ογαί ἵπ εἆ. Ἐ]ογ. ---- Ματ]. -αᾱ 1ΡΗ. 
Ταχ. 1010. Ἀεοῖ, 

803. ατείνασα] Τι 1ΗΡ. Ῥ. ει Ἐά. 

Ίμ5ο. Ὑι]ρο κτείνουσα. Όε ρηταδὶ «ΟΠ- 
{ει ΈΠωη, ν. 1415. 



ΑΝΔΡΟΜΑ ΧΗ. 99 

Ἐκ τῶνδ' ἀτίμως δωμάτων ἀποσταλῇ, 
ΔΝ 

Ἠ πατ»άνην ατείνουσα τοὺς οὐ γρῇ ατανεῖ». 510 

Μόλις δε νιν έλουσαν ἀρτῆσαι δερην, 

Ἐίρηγουσι φύλακες δµιῶες, ἐκ τε δεξιᾶς 
8005 Ἐίφη καωαρπάζουσω ἐξαιρούμιενοι. 

Οὗτω μέγ᾽ ἀλγεῖ' καὶ τὰ πρὶν δεδραμένα 
Ἔνγνωκε πράξασ᾽ οῦ καλώς" ἐγὼ μεν οὔνν 615 

Δέσποιναν εἴργουσ ἀγχόνης, κάµνω, Φίλαι. 
ε - Ν .- ” / 2 

Ύμεις δὲ (σαι τὠνδε δωμάτων εσων 

810 

Φίλων νέοι µολόντες, 

ΧΟ. Καὶ μῆν εν οἶχοις προσπόλω» ἀκούομιεν 

β 3 / ο. Δ . ΄ 

Θανάτου νι ἐμλύσασθε' σὼν γὰρ ἠθόδων 
.] / 

ευπει)έστερο!. 

520 

Ές 1ςεῖς αἀϊθας Ισποπηϊπίο5ο αρ]οσαίηα, 

Αα πηοτῖαξαχ, ααοά νο]μοτίῖε οσςίἀετο, 4ος ΠΟΠ οροσίοῦαί πιοτί, 

κ απίθήῃ ἵρδαπῃ, γο]οπιέθπα 5α5ρεπάεχο «ΟΙ11Πῃ, 

Ῥτομίρεπί {ανπα]1 οαςέοᾶςς, οί οκ ἀεχίετα 

805 (Ο]αάᾶϊος ταρίαπέ αι{ργοηίςς, 

Ταπῃ να]άο ἀο]εί: δὲ Ργῖιις5 Τασία 

Ασπογῖέ 4 56 ΠΟΠ Ρεπε {ασία. Ἐσο αα]άρτα 

Ῥοπαίπατα ρτομίρθης α Ίαᾳαςο, ἀθίοδδα 5Ητῃ, αταῖσα, : 

Ύος νετο, ΙπσγεάἹεηίες ἵη ἴδίας αἀς, 

810 Τμρογαία θαΠΠ ἃ ΠΙΟΓίθ: Παπῃ οοηςιιοεῖ5 

Απηϊοῖς πον1 νοπ]απίες α Ρρεγςυαἀάσπά τη σι(πέ αρίοτθς, 

ὤιο. Αίαιαί ἵπ φάϊρας παπϊκίτοτυτα απ πηας 

Β. Οέντες εἰς σὺ φυλάττειν αὐτήν. Ταιγ. 

λυπεῖσαι. Ἐ]. 6. 
ἀγχονὴ δὲ ὀξυτόνως αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. 
811. Εὐπειβέστεραι,] Εὐτυχέστερο, μᾶλλον πεῖσαι δυνάμενοι, 

806. Οὕτω με ἀλγεῖ] Μεσανοεῃ, ἐννοήσασα 
508. ᾽Αγχόνης] τί διαφέρε ε, ὦγχόνη καὶ ἆγχονή: ἀγχόνη σὸ σχοινίον, 

81Ο. Τῶν γὰρ ἠθάδω»,] Αρχαίων συνή»ων. 
819. Καὶ μὴν ἐν οἴκοις] 

Ἔοικας, Φῃσὶν, ἆλη»ή λέγειν" ἐδοὺ γὰρ ἃ βοῆς ὠκούομεν ἔνδον γιομένης ἐφ᾽ εἷς ἡμιν ἀπήγ- 

κ υπ. Βας]]. οὐδὲν γάρ. Βατι. ἡμεῖς γάε. Ἐ]ΟΙΤ. 6. 15. Ιδὼ γάς. 
Ῥτο ἐφ ἦς, αί 5ο Ἐ]ουγ. 

απανεν] Τία ΝΡΡ. Α. Ἑ. οἳ τηαϊσο 
Ἐά. Ταςςο, α]σο θανεῖν. 

Ἀτείνουσα] Ἱ. Θ. Ἀπείνειν θέλουσα, τσειρω- 
μέν.  Ὑο]απία οπῖπι οι τηαπῖ{ρςίο 
εοπαία οοπ]αποία Ῥτο 1ρ5ο Γαοίο δαηΐέατ, 
αὲ Ιπαυ]ε Αὐποῆίας Ῥοτίας, ου]α5 Νοίας Ιω 
Ῥμπο Ίοσιπι αἆσας; Ῥίμχος οηῖπα Ἠα]α5 
{οσπαα] ο ᾖασίαηὕῆας Ρτοβετε. Φαγηεδ. 

τοὺς Ῥτο οὓς ἵω Αῑεο Ροσια͵ Ροπί πθ- 
αω]έ, φογϊρεπάιπα ἰρίεαχ κσείνουσά γ΄ οὓς ---- 
Εἶοτς. εν. Ρ. 74. 

Ταὐ1 Ἐϊειεοπμπα πποπεί Ῥτ, οἱ πρεγίι5 

Μος ἐφ οἷς οδία Βατῃ. 

56 ας ἆς το ἵπ Όοπηπῃ. αἆ βορ]ιοεῖοπα ἀῑς- 
ἔατυπα ργοπο (1, Ἰάειω Ἐτυπεκ. οεη5εί, 
5οΏςΙΠΩ Ροςέι]αγθ ανεῖν, ΠΟΠ τανεῖγ. 

Λες. 
Ωσαῖα Ἠϊο κτείνουσα ΠΟΠ ΔοίΗΤΗ, 5εὰ εοἩ- 

οἴ]ϊαιω οἱ νο]ιπίαίοπα, ποίαί, (αξ. ΑΙΡ. αἆ 
Ηες. Υ. λύγδαμι:, ορέίπια νοτριπα Τη Ρτ- 
οπ(ῖ ροδίίαπα; πος ευπα 55. κσείνασω 
Ῥισία]εγῖνη. Φαρο Πστατίϊ, αλιί οάτοτες, 
Ρισεης ἵπ ΡΥ εεἰοτίέαπα πωπίατυπί, ουῖα 

νειρα αἀ]απεία 1π Ῥταίετίο τερετογιηί. 
Βγιπο, 

6 2 
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Ῥοῦν. ἐῷ οἵσω ἦλδες ἀγγέλλουσα σύ. 
/ Μα / ς / ι) 6/ ’ 

Δείξειν ὃ ἔοικεν ἤ τάλαιο εσον στενει 

816 Πράξασα δεινά δωµάτων γὰρ ἐκπερῶν 
-” / υ 

Φεύγουσαω χεῖρας προσπόλων, πὀνῳ ονεῖ», 
ἛΡρ. Ἰω μ.ο μιοί" 9525 

Σπάραγμα πόμως, ὀνύχων τε δά- 

͵ ἀμύγματα 9 ήσομαι. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

520 

ἙἝρ, Α:, αἱ. αἱ. αἱ. 
/ Λ- 

Ἔρρ᾽ αἰςέριον πλοκώμιων εριῶν 

ον ρω / , ” λΔ ο” 

Ω παῖ, τί δράσεις σώμω σον πωτωμιεῖ; 
Γον) 

520 

(ᾖαπποτοπα ἆς τοῦις, αὖσς {ία νοπῖ5 παηοίαης: 

γάρίαχ αιέοπι ἀεπποπβίαέυτα παῖσοτα, παπί ἆο]εαί, 

815 Οιοά Ραΐσατῖ αίτοσῖα: ηατη εχευσπῖέ εκ οράϊρας, 

Ἐισίοης παηιι5 πηϊπϊδίτοταπῃ, οαρ]αἴίαίο ταογΜῖ5. 

Ἠσγ. σα πα Β1, τω]Π], 

Τ,αεεταάοποπα «οπηε», πηπσιΙπτηαιε 

Ἠος/]ος Ἰαπίαίῖοπος {αοῖατη. 

ΝΟΤΗΙΧ. 

820 Ο θµα, απῖᾶ {αοῖες 2 οοτριςΏε {παπι ἆαπαπο {ωζαδίς 5 

Πεν. Ἠει, Ἠθι, ὧσθα, Ίδια | 

γαάε ἵη αέἩετετα ο «αρ]]115 πεῖς 

/ Β, γείλα:. 816. Τόέῳ,] Ἐσιθυμία, ἔρωτ:. 
. - -- , -- 

διὰ σῶν χειρῶν ήσομαι, καὶ Μωτάξυσμα διὰ πῶν ὀνύχων 

818. ε. Ὑπάραγπα κ.] Σπάραγμω μην 
-.  Ἱ / 

Δάϊα,] Διακοπτικὸ, πολέ- 

κ Ἠοο «ελο]ῖοπ πορ]εχοταπί Βατπ. οἱ ΛΠαβστ. 1π 6ο Ρτο διὰ τῶν ὂν. Τα. ἐν τῶν ὂν. 

804. δµῶε: φύλακες Τμαρο. 
808. ἡμεις Τσο. 

814. στένει] Ίτα ουπι ῬεαΗσετο 158, 
Λ. Β. Εϊοτ. Ὑα]σο σθένει. 

Οοπππια Ῥοςέ σθένει ἀε]επάνπι. οἱ εί 
υο]ῖο ἀεπιοπιδίγατε, ΦΊιαΠι δέυα εἰ ΠοΥγεγιάα 
Ῥοπγρείταγε να]έαί. «Ἠεεῖ. 

817. Ἰώ µαι. μοι] Οαπίσγας πηα]ο Ίιοεο 
᾿Ανομοιόσσροφα ἀῑχῖε: 5απΏί επῖπι ᾿Αντιστρο- 
φιμὰ, αἆ ν. 893. αῖ Ώος παπς ΟΟΓΓΘΣΙΠΙΙΙ5, 

βαγηος. 
818. ΔΙτοςοµ. αἆ ἆδοι. ἘΤ. Ι. Ρ. 406. 

εοτ]σέ: 

”) / 

- ὠύχων τε δ6- 

Ἡ ἀμύγματα --- 

Τά τοεερίε Ὦτ, απά οεζατα Ὥσες ποῃ Τπ 5ἱ10- 

Ρας ἀ]σοεοῖί. «Λες. 
890. ερ. Ἠπῖο νετσιῖ ρταβσῖς Τ40. Ὦ. 

αποά να]οί θεράπαινα. Ἐά. Α]ά. (Ποτο {π]- 
Ῥιϊε. Φοά τοσο ]ηεϊσαί Ῥατπεκίας, εἰ πο 
ναγευπη, οἳ ου 8 πηος {απω]ο) α5εἰσπαπέας, 
ιῖοϊ τωσῖτας «οπγεπῇχθ. Ἄεηαθ οπῖπα 
{απηη]ο ἁθσοτητα ο556ἳ, Ὦοπαππατα 5Παπι 
σαῖλα οἱ σέκνον 9Ώρε]]ατα, ααοᾷ 5οἶσππε 65ἱ 
Ἱιητίσῖρας. νἷά. Ηρρο]. Υ. 905. 919. 32]. 
968. 516. 540. εἲ αρ. Βεά οι Ναίτῖοί 
Ἠσο {πήρι]ςςο βοΠοΗρδίοη, πος ταα]α Ἰάστα 
οο]]1σῖε εἰ απποϊιαΏοπο εἶας αἆ ν. 845. 

ΠΠ ιῖο νοισιή ἵπ παοποςτ. τες. Ῥεβχυπα 

σρο. Ἰὰ οδί, τροφό. Ἠεοερίέ Ἠ7. Ἐαάετα 
ποία Ῥτα βσα ν. 834. 6ἳ 938. ες. 
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/ ο / 

Ασου λεπτόμιτον φαρος. 
/ ΄ / 

ΤΡ. Τέκνον, κάλυπτε στερνᾶν σύνδησαι πεπλοίς. 
. ε 

520 
α- 

ΓΡ. Τι δε ϱε δεῖ στέρνω μραλύπσειν πεπλοις 
” -” Δ 

Δύλα, καὶ ἀμφιφανη, Καὶ 
"Ακρυπτα δεδράκαμιεν σόσυ. δ05 

ΤΡ. ᾽Αλγεῖς, φόνου ῥάψασα συγγάµῳ σένον; 

Ἓδ. Κατὰ μὲν οὖν στένω δαῖας τόλμιας» 
| / ον 
“Αν ἔρεξ» ὢ πατᾶρωτος 1 

3 ν / 3 ϱ. / 
Ἐν γω, πατᾶρωτος ἀννῥώωποίς. 

ΤΡ. Ἐνυγγνώσεταί 
8 ε / / 

σοί σήνὸ σε αθτιών σος. 
ν] 

9540 
/ / κ' / 3 Ν 

Τί μοι το ζίφος εν χερος ἠγρευσω» 
ρ 

᾽ 3 ων 
Αποζος, ὢ Φίλην 

Τοηνιο Υο]ιΙΏ]. 

Ἁπιςι 

825 Πεν. 

ἘΠῖα, ἐοσο Ῥεσέας, οοἱ[ϊσατε Ρερ]ῖ5, 

ΟΩιῖά Υοτο οροτίοί πᾳα έοσεχε Ρρεσίιῖ5 Ρερ]ῖς 5 

ἹΜαπϊ[ορία, πάϊσαο οοπδρίοσα εί 

Ἄοπ οσοι]έα έασῖππιις οοπία ὨπασΙζάτΏ., 

Ἁγιιέο 

1Τεγ. 

520 

Ώοῖος ααοᾶ ςιτιωχοτῖ5 πθοεπα έμα; Ρρο]]1οί 2 

(άοπο Ρτρίοσίο ῥγορίον Ἱορίῖ]επα αιιάαεῖστη, 

Ωυαπα {σαῖ, Ο εχεσταὈ]]]ς 

Έσο, εχεοταρὶ]ῇς νὶτῖς. 

πι. Οοπάοπαδῖέ Ρῖ Ώος Ροσσαέαπα τπατῖέι]5. 

Τον. Όματε ταριή5εῖ πῖΏΙ σ]αζ σπα εκ τπαπα 

Ἠεάάο, Ο εἶνατα 

Ὁ, μια, ἐκ θρά. " 819. ᾽Αμύγμασα] Χαρώγματα, ἵ Σύσματα. 830. Κατα] Τβρί- 

δεις, ἀφανίξει. 8395. Φάρος] Τὸ κρήδεµνον λέγει. 829. Κατὼ μὲν οὐ) στ.] Ἡ ἔπαναλη- 

Σ Ἔαυγ. Δάΐῖαν πολεμικά. πΙλΙ] απωρ]νβ, 
Τ Ρίο Ταπγ, ΡΓΟ σπαράγµῶτοα. 

895. Ἠοες. λεπσόµιτον φάρος" λεπτὸν ἱμά- 
σον. ΒεεΚ. 

824. Θε.] Μα]ο 3ε. Ἠϊο Ρτο Θεράσαινα 
Ῥοπῖέασς εσ5εί Ρο 5 σρ. Ῥτο Τροφὸς, αὐῖα 
φέκνον Υοσαί ἨἩἨετπιίοπεπα {οηιεπίοχ, εί 
Ίχαπο Ῥει5οπαπα ασποδοῖί τηοκ Ῥο]μομασίος 
αἆ ν. 545. ἈῬεὰ Ἠος ποπ ν]άΙ, αάάπα Ῥε- 
5οπα5 αἆ πίτα Εαβια]α ογάίπατο., Για 
εἴσο αἀάα» ΤΡΟΦΟΣ, ΝΟ ΤΗΙΣ. Βαγπες. 
Ὁ. ΛΤεπηΡΥ. το5. σύνδησον. 

Ἠοῖςίς. οοπ]]ο]ξ πέπλουε. Ἀεεί. 
805. Ἐτυπεζ. 6 τηρπῦγ. τες. εοτῖρεῖς: 

Λεοίο. ΄ ον οφ 4 

ή δ᾽ ἐμὲ δε; στέενα μαλύττειν σέπλοις. 

χαλύπσειν σέπλοις στέρνα. Α]ά. 

898. ῥάώφαι Φένον εδε φιαο]λζπαγὲ ο(σ 1071, 

πε 1ρΗ. Ταμτ. 681. Αιπα]ά. Τεοί. στ. Ρ. 

96. Βεε]:. 
850, 5. Ἐχτυπε]ς, 5οπῖρςῖέ: 

ἂν ἐρεξ ὦ Ματόρατο; ἐγὼ, 

βωτάρατος ὀνεώποις. 

Ίπ πιοπηῦχ. Ρτο ὦ ασε ἡ. Ἐτ. πποπεί, Ἰορῖ 

Ρο556 ὦ κατ. «Ἠεοί. 
851. ἀνδράσιν Λἱά. 
959. Βτιπεκ. ἀθάῖί ἔυγγνώσεται οἳ τὴν 

ἁμαρτίαν. --- Ἠίο εἰ 8508. 845. 858. ἵπ 
τηθρτῦχ. ρταΏχα ποία Θ:. Ἱ. 6. Φεράπαινα, 
Ῥοσρετατη, ]αάΐσο Ἑγ. αυῖ οπου» Ἠἱ5 ]ο- 
ος 5ογ{ρίέ σροφό.. «Ἠεεῖ, 

6 5 
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5όδ ᾿Απόδος, ἐν 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

. / 
ουγτοιίαν 

Ἔρείσω πλαγό». 
τή µε βρόχων εἰςγεις ; ; 54.5 

ΤΡ, ̓ Αλλ' ἤ σ ἀφείην, μη Φρονουσαν,, ὡς 5άνοις; 
ἛῬ. Οἶμοι πότμου' ποὺ μοι πυρος φίλα Φλόξ: 

δ40 Τ1οῦ ὃ) εἰς πέτροις ἀερδώ: 

Ἠοάάοα, ιέ αἆνοίδαηι 

565 1ηβΐσατη Ῥ]ασατη : 

Θματε ατσθς Ώ]ο α ]αᾳιεῖς ὃ 

γω. Απ Υοτο ἀἰππΙκοεγαηι {ο ΓΥοθΠίΘΙΩ, αέ τηοχ]αχῖς 2 

Ἠεγ. ἨἩευ εχΙάυτη, 9] εδί ταὶΒΙ «ατα Βαπηπια 1615 2 

840 

8 

Β. ψις σὸ πάθος αὔξει ποὺ πένθους. «σι. 

358. Μὴ θρονοῦσαν,Ἱ Μη νήφιυσαν. 3 

849. 

ς -ς 
α΄ Μή Φρον.] Ποραφρονοῦσων. προσυπωκουστέον τὸ αλῶς ἔχοι» 
1 Ἠσρο οἴῖαπι Εἰογ. 9. 

857. χερὸς εοπ]ρδίε Βτυαπεκ. «Ἀεσ]. 
φὸ ἀθυςί ἵπ Α]ά. οἱ Τμ85ο. Τάσετα οχΠῖ- 

Ῥεπί σε ίρος. 

854. ΜΤοιηῦ. τος. ὠπόδος, ὦ φίλ’, ώπόδος. 

Ἐιά. Ἐ]οτ. ὦ φίλος. ἈΒγιιο. 
857. βρόχον Ίμαδο. ποχ Ἰάεπα 9όνγε 
828. Ῥτυποκ. ο{άῑε Αλλ’ ᾖ. Μαπι ἳ Ἄοο 

να]οί γη, ἀλλ) ἢ Ῥγο/οείο. «Ἠεεῖ 
Ίπ Έτιυν. εᾱ. (εἴἴαπι Ίμαδο. οἱ ΛΙά.) 

οί ἀλλ εἰ --- τπάε εἰΠεῖο: ἀἆλλ' εἴ σ 

ἀφείην, μὴ Φρονοῦσα σαφῶς «)ώνοις. Πείδλ, 
840. πέτρας] ία Ῥατίδίεης. ΟΙΠΠ. οί 

Ἐν. Τια5ο. Ψ]σο πέρα. λΜιιδσ. 
πέγρα: εἰ Εοῖο]ς. εοΏ]θςςτ. αἲς οοἆ ρτα- 

Ίετοα ἀῑξεϊπείΙοποτα Ρον ἀερθῶ ἀε]ετῖ τᾶ- 
Ἰεῦαί; «οΏαΓ6γθ ΕΠΙΠΙ σέτρας οἵ ὀρέων, Ώος 
5οη5ι: φιῖ Όογο αἰίοίίατ 1ι δεομιζ05 ΊΟ7Ι- 
ἐπ, δἷυο ΙΙ απο ἴτι ια) ἳ 5ἱγ, δἵυε ἴτι δί[υα 
φμαάα» 

Ἠσαι]. ρτουαί σσέτεας ὧερ»ω: ιιὶ 5Ί1ΡεΥ 
Υπρ6 δι» /7ατ ὃ υἱ ἴπάο 5εἶ]ῖοθέ τηε 
ῬτεροϊρΙίατο Ρορδη. ΒεοΚ. 

841. ἢ καθ ὕλαν ὀσείων. Νιι]σο ὀρέων. Ῥογ. 
Έυτυπα πμ] γιάείιχ ὅλαν ὀρέων. 1,ερο 

στ: 

2ωτὼ πόντον, ἡ πα ὕλανν ἢ ὀξέων 

ἵνα ωνοῦσο νερτέροίσι μέλω: 

5 να, ὀρέων, αἲ 5Ρρτα Υ. 168. ψνώναί 9) ἵν ε 
γ3ς. Μιςα. 

Ἰεροῖο, οατ ἸΜιεστανίο ἀάτυτη νιάβαίαχ 

ὉΕί νετο ἴη ταρος αο]]ατ 2 

. 

[ο] 
--. 

935. Ανταίω»] Αντίτυπον, καιρίων. ΕΙ. 
Ὃω ῥώνοις :] Λείπει οὐ καλόν ἔσσι. ἘΕἰ. 

Νερτέροισι µέλω,] Ἐν φροντίδι ὦ, Ἱ ἀντὶ σοῦ συναριθμηδείην σοῖς νεκροῖς᾽ οἱ γὰρ 

σι, 

ρα9’ ὕλαν ὀρέων, ηαοᾶ 5ἰση]βοαί, ἴπ Πποπία- 
πιο ους Ἠ γιοί 

849. νερτέροισιν 5οτ]βῖ ]αροί ἩἨσεαίμ. γετ- 
5ΙΠΩ ϱΠΙΠΙ ο550 αδγηατίείαπη ο {οςπαῖσα 
ῬεπίΠαπηϊπαθτΙ οί ἀοεμππαῖοο Ῥιχο. «Άεο. 

νο Αανρῦσα νερτέραισι έλω, αγιά Τπ]εγον 

ἄσσαπι π]μᾶ] απηρ]τα» Τμεον. Ερίστ. Τ1Ι. 
Ὑοἱ. 1. {οτίαςεε ρ. 405. 

Αλκύοσιν, Ληναῖε, µελεῖ τάχα. 2ὤφω δὲ µήτηρ 

µόςεβ ὑπὲρ αευέεου πειροµένη σὲ τάφου. 

υέ οἶῖπι οπιοπάανιπας Ἱπ Βροοϊπιῖπε Ἐ.- 
τηθηά. Ῥ. 65. ῥβἰπηΠίετ Ποτα ας Ἐροά. 
ο. 1 ΤΕ 

ΟΡΙπι8 αιοά 5ἱ οΙΥγο ργαᾶα τοτε 

Ἐτο]θεία ΤΠΟΥΡΟ5 Ἰανεχῖς. 

1ήοραί ΠπΠϊ Ίαο ορροτέαπϊίαίο {επίαγε 
ἸΜηαφαϊοαε Ἐρίσιαππππα ΧΥΤΠΙΠΙ. Απαι. Ἑ. 
1. Ρ. 195. ΟΩμοά οσα Ιπν]άς ἨΠαδίς «οη- 

αθοίαν1: 

Ν 

Α΄ αἵ ᾿Αειστοχεάτεία, σὺ μὲν βω»)ὺν εἰς ᾿Αχέεοντω 

οἴχεαιν ὡραίου 212λιμένα πρὸ γάμου, 
εἰ 5, .. / {1 95 Αλ ΄ 

μωτεὶ δὲ δά μενα σᾷ αταλέίπεται, ἅ σ᾿ επ, τύµβω 
1 

πολλάχι πεκλικένα πωκύει ἐμ πεφαλδες. 

ν. ἙἘτυπος, Ὑταπα Ὀοεδοίηιπα ἵπ Απὶ- 

τηβάγοις, βοπροπάαπα οδέ, η {α]]στ: 

πολλὰ πινυρομένα λωκύει ἐν πεφωλάς. 
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λ / ο . ο πα 

Κατα πὂντον, η κα» ὑλαν ὀρέών, 
Ἵνα «ανοῦσα νερτέροισι μέλω; 550 

ΤΡ. Τ, ταῦτα μογθεῖς; ξυμωφοραὶ εήλατοι 
Πᾶά ” ολ] Αα κα 9 ή / 

δα (ροτοῖσιν Ἰ τοτ λ«ονν Ί τοτε. 
ε 2 2/ οι / τὰ / 

846 «ἘΡ. Ἔλιπες, ελίπες, ὢ πάτερ, µ, ἐπαχτίαν 
Ὡσεὶ µονάδ., ἐρήµιον οὔσων 

ο αχία πΊαγο, απέ ΤΠ γ]να πιοηίάΙτη, 

ΤΙ πιογέαα ἵπα ΟΥ5Ρ Ιπ[ογῖς 2 

Λω. Ου]ἆ ἰδία Ἰαυοτῖοςο Ραγας2 οα]απηϊίαίος ἁῑνιηῖέυς 

Οπιηίρας Ποποϊηϊυιας νεπ]αηέ, αιί {απς, ααἲ έαπς, 

845 Μετ. ἨΠεΠαιαϊδ, τομααἶςεῖ πε, Ο Ῥαΐετ, ἵπ Πέέοτθ 

γε]ιέ ἀεξετίο, ἀοδέμίαπι εχἰςίοηίοπι 

5, νεχροὶ Ἀέλουσι (Ίο5. µέλουσι) τοῖς νεκροῖς, ὧς οἱ ζῶντες τοῖς ζώσιν. Ταυ. 
σα µ.] "Αμεινον τῆς τροφοῦ εἶναι τὸ πρόσωπον, 

845. Τί σαῦ- 

Θεήλατοι] Θεόπεμπτο. 844. "Η σότ᾽ 
ζλόον ἢ σότε,] ᾿Ανσὶ σοῦ ἢ ταχὺ ἡ βραδύ. Ἐ 846. 50. ᾿Επακτίαν ὡσεὶ µονάδ..] Κασέλειπέ 

κ Ἠδρο νν. τοείε α4 ν. 844. τοίπ]ίδεο Βατῃ. ο Ἐ]ογ. 2. αρρατεῖ, απῖ εἰῖαπι Ἰαῦεί ἢ τα- 
χέως ο) βραδέως. 

Ουἱπίέας Ῥπιγτηδια5, 477. 

ὠμφὶ δὲ αήτηρ 
2 ΄ ᾿ .’.. 

πολλὰ Αινυρομένη πενέω ἐπαῦτεε τύμβω. 

Ίάεπα Μπασαϊσας Ἐρ. ΙΧ. σρανλὰ µινυρο- 
μένα. (οπίτᾶ ΥΕΤΟ Υ. πολλώκι οἶάθτη 
Ροξία τεριϊέμεπάαπα φαδρῖσοι ἵπ Ἱρίσγ, 
ΧΙΙ. απο εαις οα]αδάαπα εεἰοτίαίεπη 
Ρταεάῖεας: 

Αἰθυίως, ξένε, τόνδε ποδηνέκκου ἔννεπε τύμβεν 

τᾶς ποτ ἐλαφεότωτον χέρσος ἔρεψε γὀνυ. 

πολλώκι γὰρ νάεσσι ἐσόδεοιων ὤνυσε μµῶκος, 

ὄρνις ὅπως, δολιχὰν ἐλπονέουσω τρίβον. 

π]σο πολλαῖς Ἰεσϊίατ. Ἀοη ἴΑΠΠΕΠ τ]- 
ἀεο, αιαῖὰ αά Ππάϊσαπάατα οφ] οε]ογαέθια 
{αοῖαί, ααοά Πιιίίας Πάνε» εαΓδα «αιαγο 
Ῥοέιοτί. Ἠας απίοπῃ Ἰηδίῥηί5 ο]ιις Ἰαιι5 
οταί, ςαρίιδ ἵάρπα [εείςσε, πελλάκι τθἆεη- 
ἀαπι νυΙάείας 4ποήπε ἩΗογπρείαπαςεῖ ἵη 
Ἐ]ορῖα ν. 57. υδί 4 ἨΠΙΠΙΠΟΥΠΙΟ ασῖτι 

Καΐετο μὲν Νώννους' πολιῷ δ᾽ ἐπὶ πολλὰ κικώτῳ 

2νηκωσεἲς Ἀώμους σίχε συνδρακίη. 

Τ/αϊθίαίεπῃ Ἰοεί]οπῖς ν. αρ. Ἠλμιπ]οῃ. Ρ. 
991. απ ἀε τα ἴπηα νοςε ἀθδρεταί. Τ]απα 
Ἰπίαοίατη τε]ἴπ( ες, τε]ίαια οἷο «οπηπηοἆθ 
οοπς5Ε (1 ρο55ε ριίο: 

--- --- πολιῶ δ) ἐπ) πολλάκι ΝΩΤΩ, 

2νημωφθεὶς χώμους ΕΙΧΕ -- -- 

Οιοά α Ἰοσίίοπο Ὑαπεί. (οάἷεῖδ λώτῳ 
Ῥτοσίπις αεί. 3εά ]απα ἵπ γίαπα τεάρο, 

εασοῦφ. 
μέλλω Τ,α5ο. 

845. ἕυμφοραὶ φοτὶροϊε ΒΓ. 
845. Τ,οσοπάιπῃ ατὐΙίτος : 

Λες. 

Σνν -. ᾿ 
---- ἐπ ἀμτᾶ ὦ 

πας 2) 
"Ωσεὶ μονάὸ ἔέημεον οὐσωγ. 

Α]ιιά ο5ε, ἐπακτίαν μτνάδα ἀερεαα, ανά, 

εί ααἱάεπα ππ]ίο (π]δείας, ἐπ᾽ ἀκτα µονάδε, 
ἴπι ἀοδογίο {ίογο. ΛΜιςσ. 

μ᾿ ἐπακτίαν οὐ]άϊε Ἐτυτιοξ. 5εᾱ ἵπ Νοε. 

πποΏεί, Ἠσο οοτταρία 6556, αίᾳιιο οοπ]εῖξ: 

ἔλιπες, ἔλιπες, ὦ πάτεο, ἔπαμτοίδα, 

ὡσεὶ μονάδ᾽ ---- 

παπῃ νοςαβιι]ο µονάΣδ, Ἱ. Θ. µόνην, ἀεῦετε 
αάάί Θαῦ5ί. Λος. 

΄ . ΄ 

ἔλιπες, ἔλιπες, ὢ πάτερ, ἔπακτίαν 
” Ὁ 

ὪσΣΕΙ ΜΟΝΑ Δ᾽ ἔρηωον οὖσαν 
᾽ , , 
ἔναλίου Σώστης. 

ειδα 5υπέ Ἠογιπίοπες, 4ὐ5 5ε α ραίτθ 
τολσίαιη ο55ο οποτίτατ.  Ίοει αὐίθπα 
πηαπ][οςίο οοτταρία5 ο5.  ἨὩοδίάεταπιυις 
επίπα οιυσίαπίναπα απο τεβεταπίας ν. γ. 
ὡσεὶ μόνα» ἔρημο». ΆἈανεπι οπῖπα εµπη Τ/8- 
Ππο Ππίατρτοίε συμἰπίε]]σοσε πἰπαϊς ἀάτωπα 
εσί; αιαπανῖς πιαπὶξοίυπα Πέ, ε]ασπιοάί 

σα 
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” / / 

Ἐνολίου κώσως. 

ΕπΡΙἾΙΙΔΟΎΥ 

᾿ - 2 3 ρω 

Ολεί ο” ολει με 

Ουκετι σζὸ ενοικήσω 

δδο Νυμφιδίῳ στέγᾳ. 

Γένος ἀγαλμάτων ἡπέτις ὁρμάνω: 
Ἠ δούλα δούλας γούνωσι ωροσσέσω 

Φ.)ιάδος ἐκ γᾶς: 860 
΄ ”/ ο. / 

Κυανόπτερος ὄρνις εἰ» εἴην, 
56δ 

η] -- 

᾿Ἡ πευκᾶεν σκάφος, 
εἶ λ / κ. 3 Δ 

Δ. διὰ κυανέως ἐπέρωσεν ἀκτᾶς 

ἸΜατίτιο Τ6ΠΠΟ: 

Ῥετάςς της, Ῥογάες πῃο, 
Ἄνοηυ αππρ]]ς ἵπ Ἠας Ἠαβίίαρο 

Πατιία]ι ἆοππο, 

Ου]ά5 είαέμας 5αρρ]εκ Ῥοίαπα2 

Λη 6οτνα αοε]ἆαπι οἆ 5οτν]]ῖα σοπι]α 

Αδιαβσα ος {6Ιγα2 

Ὁ ἄπαπα ε65επα οατυ]εῖς αἷῖς ργαἁ]ία ανῖς, 
865 Αιξ Ῥίποεα παν!ς, 

Ωυα Ρες Ογαπεας ρεηείταν]ί Ἱπου]ας, , 

- - 
κ. 5, µε” ὥσπερ ἐν σῷ αἰγιαλῷ ἐστερημένην πλαλίυ. 859.'.Ἡ δούλο] Αρα, φησὶν, ὡς δούλη 

-- ΄ ”- ιν -- -- τν πρεσπέσω τοῖς γόνωσι σης δούλης; } λέγει δὲ σης Ανδρομάχης. 865. 5ᾳᾳ. «Φθιάδος ἔκ 
γᾶ, Κυωόστ.] Εἴδε µεταμοοφωθείην, ὧς ἡ Τιρόκνη καὶ Φιλομήλη" αὐτὼς γὰρ ἴσως αἷ- 

3 Κατέλ. µε αἁάππί πι, Ταιγ. 
} Ύυ]ρο τῇ δούλη, αμοὰ {αἱθυπι 6856, ἀτρυῖέ 66/1 6Π5 σῆς "Ανδρομάχης, 

Ώοπεπι Εἰοττ. 6, 15. 

νοςαβρυ]ο τοςϊεαίο «οπεαπα ορίπηπη ονα- 
ἀοτε. 5ἱ Πατίο]ατί Ἰϊεοί, Πατῖρίάρπα 5οτἳρ- 
5ἱ55ς «ἴσαπῃ : 

ἔλιπες, ἔλιπες, ὦ πώτερ, ἐσαλτίων 

'ΩΣΕΙ Μ’ ΟΛΚΑΔ’ ἔρημον σαν 
3 

ἐναλίυ ρώπης, 

ὲε[ΙφιδΗ{ πιε, Ραἴ6γ, ιΗἱ παυϊσύμην, γεπιἑσίο 
ἀεδίζξίιωπη, πι Πιαγίς αδίµ. «]ασοῦς. 

δ48. Ἑτιπεξ.  πιετηῦχ. χεσ. 5οπῖροϊέ: 

ὀλεῖ μὸ, ἐλεῖ µε δηλωδὴ πόσις. 

Ὑτυ]σο ἆοοοι Νοπήπαῖνας, αι οἱ ο ρχοσῖ- 
πηῖς Ε986ί ρείοπά ας, πλ] α]ῖιά «ο οβογ- 
εί, 4ΗαπΠ πατὴρ, αὐοά αὐςυχάιπι. Ὑος 
Σπλαδὶ Τχασϊοί αἷς αδιχραεαγ. ν. ΡΟΡΗ. 
ανά. ντ. 1501. ἘωΠρ. ΟΥ. 489. Κο 
απῖς αμίεπι Ἠως ὀηλαδὴ σπόσις βΙοῦοπια 

Τίαφπε τοσεβ] Ιεο- 

ε55ε οεηςθαί, ει]ας «ρεείεπ] Ώαρεπέ, ἵπρε- 
ἀῑε Ἀος, αιιοᾷ 5αΐνο 5εη5α α,Ώθςςο Πθ(θ- 
υπέ, οί ππείτµτα 5ἷς Ῥοπο 5ο Ἠαβρεί, Ὑε- 
εα5 οί Ἰαπρίουις αἰππείες Ὀταςηγεαία]. 
Ἐκ Ἑτ, Άεοῖ. 

Ἠεαιμ. ἵη ὀλεῖ µε ἸΝεορίο]επαυτα Ἱπίο]- 
Ἡσῖι,  Ῥεεῖς 

859. Βτυποκ. ο ]ά1ί δούλο δούλας. Ῥεε].. 
Τ,εσο, ἢ δεύλ᾽ ἀδούλοις, αιέ ια απιοί]]α ᾖιε- 

γθιις ϱεπιαδιι5 αἀυοίναγ. 1εἰδί. 
δρύλοις Ίμασς. Α]ά. 

506. «βθιάδος] Τιεσεπάιπι, πῖ {8]19Υ, 
᾿Ασιάδος. 

Απ Ἱερεπάατα, Ῥ]επα ἀἰδαποίοπο Ῥορί 
προσπέσω Ροβίία: 

Φβιώδος ἐκ γῶς 
” 3 [ 

Ευαγόστερος ὄρνις εἰ φαΐηνι 

Ε/ ΡΟ εἴθε, τέὕπιατπ. φΦάνειν, ἔτε Ἐη]ο ὔιι- 
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/ / 

Πρωτόπλους πλάτα. 965 
.” -” α/ .. ᾽ / 

ΘΡΕ. Ὢ παῖ, τὸ λίαν οὔτ' ἐκεῖν ἐπήνεσω, 
/ .] .” 3 

“Ὅτ εἰς γυναῖκω Τρωάδ ἐξημάρτανες, 
ΜΜ . λ . αν ας . / 

«60 Οὐτ᾽ αὖ τὸ νὺν σου δεῖω, ὃ δειµιαίνεις ὤγαν. 
. ο -- λ / 

Ο0γ, ὧδε κῆδος σὸν διώσεται πόσις, 
Δ / . 

Φαύλοις γυναικὸς αρξάρου πεισθεὶς λόγοις. 870 
Οὐ ώ ο .) 3 ολ 3 “ν / 7 

νυν γαρ τισ αιχµαλωτο εἩ 1ροίας εγειν 
λ ” ”ἃ λ ” 

᾽Αλλ' ἄνδρος ἐσδλου παῖδα. σὺν πολλοῖς λαξὼν 
ᾱ- -ᾱψ / / ι] 3 / 3 , 

5605 Ἐδνοισι, πολεως τ ου ὡιεσώς εὐδαίμονος, 
Π λ δε .] 5 δ᾽ ε Δ ὃ / / 

τρ ὂὲ σ ουχ ὠθ. ὡς συ ΟΕ ΜΗ έΝΕΕς ΤΕΧΥΟΝ; 

Ῥτίταα πανῖσαπς 10ΠΠΟ, 

«πο Ο Βμα, ποιο οχοεδεΙπα ]απα έααπα Ἰαιάαν!, 

Ωιαπάο Ρροεςᾶςεῖ ἵη ππα]ῖογοπα Ττοαπαπη : 

560 Ίνεασπε πυπς ἔαυπα Ώωπο πηθέαση, 44ο ηἰπαῖαπα Ππῃες, 

Ἄοη 5ἷο τερε]]οί {πάπω οοππυὈίτα ππατῖέα5, 

Ῥοϊξιαδας τηα]α ταοπο Ῥατρατας τω]]εσῖς, 

Ἄοπ επἶπα Παβρεί {ο οαρΒναπα εκ Ττοῖα, 

Φοά υἰτῖ ργαςίαπεῖς Β]απα αεοἰρῖεῃς εὔπη πάσα 
865 Ὠοίε, εἰ εκ υτοε ποὮ πιοΙοστίίος Ὠεαία. 

Έτ Ρραΐεχ {ο ποπ βῖοαί {απ τηθεαῖς, Β]ῑα, 

Φιάδος γηΣ. 6. Ται. 
Β, νίστεται' ἢ εἰς σὴν ᾽Αργὼ µεταβληθεῖσα, ἵνα διαδράσω ταχέως, ὅποι βούλομαι, ἔξω ση; 

[α) 
ς 20δ. Πευκῶεν,] Πεύκινον πλοῖον, σὴν Αργώ. " 868. 5ᾳᾳ. Τὸ 

: - 3” πω ἂν / - 
λίαν οὔτ' ἐκεῖν ἐπήν.] Οὔτε τὸ ὑπερβάλλον ση ὀργῆς ἐπήνεσα, ὅτε τῇ ᾿Ανδρεμώχῃ πολλὰ 

2, . .. , , 
πατεσκεύωζες κακὰ, οὔτε νῦν σε ἀποδέχομαι ἄγαν φοβουμένη. σα. Ταιτ. 865. Οὐ 

δ Όεεςί λέγει. Βατπ. αἀάῑάιί Σηλονότε, 

ἄσυς ἆο για Ἀ]οεϊς. Ι. οὐ περαυνῶν φοραὶ 
µέχοι σούτων ἔφθασαν" Ι{ετυτηηυο ΤΙ. ϱδά- 
ρε γὰρ ἡ ἔκεχειρία καὶ πρὸς πᾶσαν ἀγέλην. 

Ἅ4ιωσ. 
3 / ” 

Ασιάδος Ἑτιιπεἷ. τεερρῖ, ορηξείηιιο, 
ἴσο οππεπάαοπο τη] πιο]ας Ῥροδςο εκ- 
εοσϊἑατϊ: καβρίςαίαγ ᾖ{αππεῃ, εχο]ἀϊΐσεο 
{οτίο ααιιος νεγςς. 

ΠπιεττοραΏοπῖς Ποίατη Ῥοπεπάστη Ῥο- 
Ππς ἵη Ώπο ρτασθάρπεῖς νοτςις, τί Πίο ν. 
οσα 5εαπεπάΌὰς «οπηθο Ῥο5ρΐε, οεπςοί 
Ἠεα. Ἀεεῖ. 

505. Σκάφος ἡ] “Η το[οτίαχ αἆ σλάτα, 
ααατο ποη εσί, αἱ τη]. Ῥοχας ἰαπίας 
τητθας οχοῖίοί. ἍἸαγπε». 

δο6. 5. Βτυπο]. Τα 5οτῖρςίέ: 
.” -- 

Ππευμσεν σκάφος, 
ὰ 
ἁ διὰ Κ. ἐπέρωσεν ἀπτάς. 

ἆ εί ἐπέρασεν ἵΏ ππετοῦτ., Ίος οίαπη ἴω φᾷ, 

Σου. ΤΠ Ηςάεπα Ρ6ΙρογαΠΑ ἀκτῶς. Ῥεοί.. 
856. Κυανίας] ΙΠίετα ππα]αδευ]α θοτί- 

Ρο: Ἀγπιριεσαάας επίπῃ ϱδὲ Άτσο πανίπα 
Ῥοξία ποίαε; α4πατε οί ἵπ Τιαίΐπα νοτεῖοπα 
(ὥ[απισας ἔπειιίας 5οτίθο, τε]εσίο Ιπδυ]ςο 11ο, 
αποά ρτῖας οὐέϊπεραί, οεγαῖρα ἰἠέογα. 

2αγΠΕδ. 
ᾗ Ταςς. ἧ----ἐπέρασ᾽ ἀπτὰς πρωτόπλου. 

Α]ά. 
857. ποωτόπλοος Ε ΠΙΘΤΩΡΥ, οἳ οἆ. Ἐ]οτ, 

Αγιπςή.. 
558, σὸ λίαν] Ἱια Μ55. ΑΛ. Β. Ώ. Ε]ος. 

γ]σο τό τε λίαν. λίαν ρεπα]ίπαα Ῥτοάις-- 
έα γῖάεας αριιά ἨοππεγΙτΏ ρᾳδεῖπι, Ά{ιας. 
Σω σαῖ, σό, τε λίαν] 1{α Ῥτο σόσε. 

Βαγπος. 
λίαν ῬεπΙ]ίπΊαιη 5εερο αρ. Ττασίσος 

Ρτοάιεῖξ. Υ. 3ορΗ, Ἐλοσιτ. 1275. Ευτίρ. 
1ρμσ. Δ. 504. ἍΕγιωιοί. 

1.9σο, σόγα λίων. Πεϊδο 
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᾽ 

Προδοὺς» ἐάσει δωμάτων σὠνὸ ἐκππεσεῖν. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

875 

Αλλ' εἶσιῇ εἴσω, μηδὲ φαντάζου δόµων - 
Πάροιὃε σώνδε, μή τη αἰσγύνην λάξης 

570 Πρόσ»δεν μελάςρων τῶνδ᾽ ὁρωμιένη, σέκνον. 

Χο. Καὶ μὴν οὃ. ἀλλόγρως σις ἔκδημιος ἔεγος 
-ν ον ε »» / / 

Σπουδη προς ἡμιᾶς δωμιώτων πορεύεται. 560 

απο 
- μα .»., 5 ι] ’ 

Ἐένωι γυναῖχες» ἤ τάδ. εστ ᾿Αχιλλεως 
δὸ / ΔΝ . 7 

Παιδὸς μέλαθρω, καὶ τυραννικαὶ στέεγαι; 
γι 3 

876 ΧΟ. Ὄγνως" ἀτὰρ τίς ὤν γε πυν»άνει τάδε; 
᾿ 

Ώδβεγεης οἶπεί ο]]οῖ οχ ας ἆοππο, 

Βεά ναἆο 1ο, πεηιιθ αρραγθας ορᾷο5 

Απίς α5, πο αιοά΄ ἀράσεις αεοῖρῖας, 

870 Οοπδρεσία απίᾳ Ἠαπο απἶαπ, Ο β]α, 

Οο. Αίαιὶ Ἠ]ο αἰῑο οοἶοσο ργαράἶέις αἰἰαιιῖς ρογδστίηιις Ίοδρες 

Λά πος νεπίέ επ οοµ]οσυπα Ιπγοπίίοηθ. : 

ΟΒΕΡΤΕΡ. 

ἸῬΜυ]στος Ἡορρίία,, απ Ἠαςο εδ Αοπά]]Η5 

ΕΠΗ ἆοππας, οἱ τοσία αἆες2 

875 «ὤιο. αρ εοσπον]δᾶ: 5εἆ ααἲς {πα Ιπίεττοσας Ἡαςς 2 

5. Μέσως,] οὐ µεσρίως, ἀλλὰ µεγάλως. " 868. Φαντάζου] Φαίνου. ΕΙ. 9. 

879. Σπ. πρὸς ἡμᾶς δωµ.. σορ.] Τράφε διαπορεύεται σρὸ δωμµά- 

877. Ὄνομα δ' Ὀρέστης.] ᾿Ἐκβληθεὶς ποὺ "Άργους ὁ Ὀρέστης ὦπήει εἰς σὸ 
χρως»] ᾿Αλλόμορφος. 
σων. Τατ. 

871. ἸΑλλί- 

ε 9 -- ο.) -- δ / ΄ / 3 ΄ ΄ ” Ν ο μ ”’ 

“εροΥ τον Διός σὸ ἐν τῃ Δωδώνῃ µαντευσόµενος, Ἔ ποίαν οἰκήσει πὂλι. ὤπιων οὖν ἔρχεται 

κ Τη ο υπί. οἱ Βα5]]. Ίος Ρὶς Ἱορίέυτ, (αἱ οπηΠΙπο 8οΠοα α ν. 11. πῃδοτο {ατραία οί 
ἀϊδ]εοία 5υηΐ, ΡγΙππυπα ἀἱροδία α Ῥαγῃ.) ΡΓΙΠΙΙΠΙ: οὐ μέσον τοῦ µετείως, ἀλλὸ, µεγ. 4θ- 
Ιπάθ οὐ Σἀμέσως. ἀλλὰ µεγάλως. ῬἘατη. ἀθάΙί: οὐ µέσως. οὐ µετείως αἱ µέσως, ἀλλὼ µεγ. 

} ὃιο σι. Ταυγ. Ἐ]οτς. 6. 15. Ῥτο µωαντευόµενος. Β, (6. αἀάΙὰϊ ὁ απίο Ορέστη». Ὀβα 
Ίου οτά(πο 1π (αμ. Ἰεσαπίωγ: Δίδ. δὲ φησιν Ψ. ταῦτα γα) ὤπ. 

859, Ἰειοβν. τος. σρωῖδ. Ἐαάεπι να- 
τιοίας Ἠοπῃ. 1. κ’.997. ἸὈγιιος. 

860. οὐδ' αὐτὸ Λ]ά. 

864. Σὺν πολλοῖς λαβὼν ἔδνοισι] γιά. 
εργα 155. «Ἀαγπες. 

807. ἑώσει. ΔΙά. 
868. Ἠες, Φαντάζου δόµῳ' Φαίνον: 5εᾷ 

Ὑα]ε]. αἆ Ῥλωτπ. 97. οεῃδοί, 1 Τ,εχ. 
Ττασϊῖοο, ααοᾷά οοπδ]ασέ ἨΗεδγε]ῖς, 
οπίρίαπη {1990 ὦ. δόµων πάροιὪε. ΄ΤΟΙΤΟ 
ΣΩΟΏΘέ, Τθοίο Ώσο «οπνοχςοο Ἠεϊποδίαπα 
γ. 1.9, δ.πεγυς αρβαγοας σκία. Ἰα5 ε.ἀες. 

Νοηῦ {αςΠαο ἀῑοί ρο556, Ὦτεν. ΠΠο- 

ηθί, υίάυπι Ἠοιτηῖοπο πιτῖοῖς πηοη]ῖς 
οὐδοοιία Ειιδτῖς, απί ἵπ 5οθΏα ΙΙΦΏΦΕΣΙΕ. 
Ναίπίκ ερτίο ποἩ απηρΗας ἸοᾳιΗζαχ, αίαιε 
αάοο ἩἨοιπῖοπεηπ 5οηιίαχ. Ἱασιο καἷ- 
ίοπι Ἡ ογπηῖοπε Ῥαμ]]ο Ιοησία5 α 5οεΠα τε- 
πηοία τορεϊτῖςςο υΙάθίέατ, Ἰπίετεα ἀπ «ἶιο- 
Της ΙΙ Οχτορίε οσα, ἈεεΚ. 

Ἐτιπο]κ. οχ Ἱπσοπ]ο ο1ά14: 

Πεόσ»εν µελάβρων ὧδ᾽ ὁρωμένη---- 

Ἱαπα Ρῖς σῶν»' ἵπ ἐῆρας 5αροχῖοσῖρα5 νεγεῖ- 
Ρας αἀέαοταί. ὦδ' Ῥοδοίί φοπίεπίῖα: ϱοπ- 
δρεοία οἷο, 1. 6. ἴπι εο, (ιο 68, δίαΐμ. γιος 

Ἰ 

η 
. 
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ΟΡ. ᾽Αγαμέμνοός τε καὶ Κλυταιμνήστρας τόκος, 
ὪὪ δ Ὀ / : 2 δὲ λ Δ κἳ 

)οµα ρεστης' εβχομα! κ Ἴρος ὀλ/0ς 8860 

Μαντεῖα Δωδωναῖ ' ἐπεὶ ὃ ἀφικόμην 
Φκίω», δοκεῖ μοι ἔνγγενους μα»εῖν πέρι 

880 Τυναιλος» εἰ ζη, κευτυχουσα τυγχάνει, 
ς .» ε / λ λ ον ον ν ρνηελεμα: 
Ναΐουσ ἀφ ἡμῶν πεδί» ὅμως ἐστὶν φίλη. 
Ἓλδ. ΊΩ ναυτίλοισι χείµατος λιῆν Φανεῖς, 
” / ” λ ΔΝ ο ΧΝ / 

Αγαµεμνονος πα:, ρος σε τωνθε γουνάτων 

9890 

/ -”- αν . .” 

85 Ο/ατειρον ἡμιῶςν ὢὼν επισκοπείς σύχας, 
2 Οἱ , 3 ϱ/ 

Πράσσοντας οὐκ εὖν στεμμάτων ὃ οὐχ, Ίσσονας 

0Υ6. Ασαπιοπηποπϊς οί Ο]γίαπηπορίτα β]ῑας, 

Ἀοπιῖπο Ότορίος: νοπῖο ααίθπα αἆ ο) ονίς 

Οτασυ]απα Ὠοάοσπαμπη: Ῥοδί(αατη ααίοπα γεηῖ 

Ίπ ῬΠπήήαπι, ρ]ασιῖε τηϊμῖ Ῥοτοοπίατί ἆςᾳ εοσπαία 

850 ἸἨΤαπστο, αἲι νῖναί οί Ῥοπε γα]οαί, 

Ορατίαπα Ἠοτπηῖοπα: τοπιοίος επῖπα 

Ὁπαπανίς Παρῖέοεί ρτοσι] α ποῦί5 οΔΤΊἩΡΟΣ, ἔλΠπιΘΠ ος «ΦΥΕ. 

Πεν. Ο παυῖς ροτίας (επηροξίαίίς αΡΡατεης, 

Ασαππειηποηῖς Β11, ογο {6 Ῥοχ Ιδία σεπιια, 

886 ἸΜίδεγετο ποξίγϊ, ααογιπα Εοτίαπαπη Ἱπφρῖςϊς, 

1η{α]ἱείανα:. ποπ πηῖπας να]οηίος, αἴπαπὰ τατηῖ 5υρρΒσ πι, 

Β. εἰς σὴν Φθίαν. Δίδυμος δὲ ταῦτα φησὶν εἶναι ψευ2ῇ καὶ ἄπιστα. δ8]Ι. Τηλουρὰ,] Τη- 

λοῦ ὄνσα σὰ πεδία, ὅ ἐστι μακρὰν Ἁ κεχωρισµένα. 883. "Ω. ναυτίλοισι] Λείπει σίς. ΕΙ. 
2. 9684, Πρὸς σὲ τῶνδε γουν.] Πρὸς πῶν γουνάτων ἱκετεύω σε. λείπει πὸ ἱκετείω, ΤαιΓ. { 

8686. Στεμμώτων] Χωρὶς ἱκετηξίας σε παρακαλώ. ἔπεὶ ἔ9ος ἦν σοὺς δεηµένους ἔλαίας 

κ ιο Ἠεαί]μ. ΡΓΟ µωμρά. 
{ ΑΙῑπά ἀεάῃΠ Βατα. ποπ πιοπῖίο Ἰοοίογε: ἔστι τῶν ἱχετευόντων ἄπτετθαί τε γογότων χα) 

λέσσεσθαι διὼ φούτων. ἨΗις Ἰαιά ἀῑπρία «ρεοῖαί, φποὰ Ρος τ. 916. Ἱερίίατ ἵπ ὅδαπί. 
{οἱ. 9095. α. Βας]]. Ρ. 579. τῶν. δὲ (ΒαΦ]]. το δὲ) γονάζων ἐστὶ τὸ ἱπετεύων. 

879, δωµάτων.] Τ,οσεπάιπα ῬΡυίο ὀμμά- 
σων. Ίος. 

Μιβσταν]] ὀμμάτων πο Ἰπίο]]ϊσο ααϊάετη. 
Βοπροπάιιπη Ρροῖα» στου»; βημάτων. οἶ[αίο 
Έγεσνι. Ἑταπεκ. 15 Ἠαπο εοη]εοίαταπι 
5ιιαπ1 ἆθπιο εοπβτππαἰ Νο. αἆΠος, 916. 
οεηδείηυςε, 5ο αιἀασίετ τεροπί ἀθῦοτο. 
Ἐπιεπάα{ίοΠθῦῃ 5Ι8Π1, βγμώτων ΡΤΟ λωµά- 

σων, ἀε[ομάϊι Ἐτιιπε]ς. αἁ. Ἐ]ιωτ. 916. Γοεἱ.. 
875. ΒΙπηϊΗίει Ῥορ]οσ]ες Ἐ]οσίτ. 662. 

΄ - Α. .. 

Ἐέναι γυναίες, πῶς ἂν εἰδείην σαφῶς, 
᾽ -- ΄ 

Ἐί τοῦ τυρώννου δώματ᾽ Αἰγίσθου τάδε; 

εοπηραταηία Ὑαἱε]ς. αἆ Ῥμωπ. 955. Του], 

876. σί; ὤν γε] Τια Μ5. Ἐ. 0. Ἐ. εί 
Εά. Τναςςο. Ἐά. Α]ά. δὺ τίς ὢν, ἀπάε Βατ- 
Ὠρδίμ5 σίς ὤν συ. Ά{ιδα. 

Τίς σὺ συν) άνη σάδε 1] ΟΙ πα θοπῖρίαιπα 

θγαΐ πί; ὢν, 5οη5ι Πἰμ]]ο ρο]οτῖ, αὲ γετσυ 
ορτορῖε Ἰηχαίο: ἔωπω ολίπα ἑογίάυπη Ίσσα 
ἐπουβαις οεςαραβδαί, αμῖ ρος 1η Ἰιου γοτςυ 
διαγο πι]]ο πιούο Ροιονί ἀσιπάς ΙΠ αματίο 
Ίοςο βοπάσιας οταῖ, οποά ρο-θίμίίε πο 
65. ἢῬταίστεα {απίοτας Πιο Ιεσβοπί 
{ανοί, Ἰ]οοί ε]ως ποςοςσπίεπα πο αθυςο 
ν]άϊςςο νίδιι5 εδἰ; Ίος ἰαηίάπα επί αἲί, 5ε 

1ηα]]ε σὸ σὺ, 4παπα ὦν. Βατπες. 
Ώερεραί νείας Ἰεείίο ὠσὰρ δὴ τί; φ’ 

Ων 
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Σοῖς προστίνηµε γόνασων ὠλένας ἐριᾶς. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΎΥ 

πα. 

ΟΡ. Ἔα τί γεῆμα;: ριων ἐσφάλμεν; ἤ ὴ σαφως ὁρῶῷ 

Δόμων ἄνασσαν τῶνδε Μενέλεω Κόρη»; 

990 Ἐλ. ́νπερ ιονήν γε Τονδαρὶς τίατει κόρη 

Ἑ λένη κατ οἴχους πατρί; 

ΟΡ, Ὦ Φος ἀκέστωρ, πημάτων ὁοίης λύσν. 

μηδὲν ὁ ἀφνόει. 

900 

εν χρημα» πβὸς σεών ῇ βροτων πάσχεις κακά : 
0/ 

ἝἜἝρ, Τὰ μὲν πρὸς ἡμῶν, τὼ ὃὲ πρὸς ἀνδρᾶς, ὁ ὃς μ εχει 

806 Τὰ ὃ ἐκ »εών του" πανταχή ὃ) ολώλαμε». 

ΟΡ, Τίς οὖν ἂν εἴη, μὴ πεφυκότων ηέ πω 

Παίδων, γυναικὶ συμφορὼ, πλὴν εἰς λέγος : 

Τυῖς αρροπο σεηῖρις αἶπας Ἴηρας, 

905 

Ονε. ΑΦ6, ᾳπςπαπη οςί χο52 ΠΤΙ ΘΙΤΑΓΩΙΙ5 2 8π εἶατο τἱάεο 

Ἐϊῄαπα ΙΜεποε]αϊ, τορίπαπα Ἡασαπα οράϊαπη ὃ 

890 Πεν. ὋΈµαπι αοἶαπι Τυπάασϊ5 ραε]]α Ρεροχῖς 

Ἠε]οπα ραίτῖ ἵπ αἀἴρας, Ώε 1ΡΠΟΓΕΡ. 

Ονο. Ο Ῥπαῦεα πιοᾶῖσα, ες 5οἱαοποπα ΠΙΘΙΟΓΗΠΗ: 

Ωἱα παπα χο οδεὈ α ἀβ, απ Ποπαϊπίρας Ῥαΐοτῖς τηα]α 2 

Πεν. Ῥατίίπι ααϊάθπι α ποῬ]ς, Ῥαγεῖπι Υετο α ντο, ααῖ παρ Ἠαδεί, 

896 Ῥατίῖπι οῄαπῃ α Ώεο ασιο: υπάῖααθ τετο ΡετπηιΙ5. 

01ο. ΌΏια νοτο Ροΐθςέ 6556, ποπάωπα παῖς 

ΤαΡοτῖς, πυλ1οτ] σα]αποῖίας, Ῥταίεταυαπα ἆε οοππυβ]ο 

9, 2 λ άδου» καὶ ται χερσὶ καὶ σῷ στέμµατι εν ἔκοντας δέεσθαι. 
890, νσερ µονήν γε Τυνδ.] Λυσίμαχος καὶ ἄλλοι ἶστο- παρὰ Θεών παρ ἀνθρώπων. 

α. Ἠιάϊου]α τυ]σο τῷ στόκωτι, 

πάρω. ἐπεὶ ΟΙΩΙΓΠ{. 

πυνδώνῃ 5ἵς ογάϊπατί : 
ὠνταδε; εἰ]. 

879. δεκεῖ] Τα Μ55. Α. Β. Ὁ. ΕΙ. οί 
Ἐν. Τ{αςς. Ἐν. Δ]ά. δεκῶ. Μις. 

Ἠσαο ῥᾳσις ναὶσο αποῖ]α αἰνιήσας, 5οᾶ 
ΤΩΘΙΗΡΣ, εί ο. Όχ. Ῥυβχαπω Ἠαῦοηπί Εΐεγ- 
ΣΩΙΟΠΦΡ ΡΘΙΡΟΠΑΠΗ: οί οἷο οἆ. ἈὨγιωιοή. 

8894. γονώτων Τ1α5ο. 
886. ΤΙράσσοντας οὐκ εὖ] Ἐειδοπατη Ίαπι 

Ἰοησπίαεπι ἩἨ ογΙοπεπι ε55ε οοηρίαί, ταέ 
Αἰάϊῑπα εἀϊξο ποίαραί, οί πο Ίαπα ἰα(η]- 
της: Οαπίεγας απίεπα Ἱπορίᾳ Ἆος 1Π Ίοσο 
αἴανα Ρείςοπαπα αυ αΗε, ἀθερρίς πἰτηί- 
τΗπ1, αοά ἹΜαδευΠπάπα 5εηι5 ππα]ε ἆςθ 
τη]Ίεγο πιδαγραν Ῥηίαραίς  Όε απο νά. 
«ὗρτα αἆ Α]εοςί. ν. 594. Ἠαγπες. 

988. Ἔα] Ίπ Ίοε νεα τεάυπάφί, ἆθ 

9 ΔΝ Σ) [ο κά / 
ὥὤτόορ σα πυν» ανη σι 

888. Τί κοημα,] Κακὸν ἃ 

Ἰοδίταπι εδε Ἱη Ταμτ. (απ. Ἠ]ο εἴ]ᾶπα Ργῖογᾶ χ. μετ. σε 

σπα χο γιάρίε ἵπ Νοιῖς ποςίτῖς αἆ Ἠεευς. 
ν. 1098. οί αῑᾳδ. «Ίλαγπες. 

889. Ἐτιπεκ. 5οπδα Ἰαρεπίς, τεροσδυῖί 
Σόµων ὤνασσαν σῶνδε. «ΒεεΔ. 

890. κέρη] ία Μ5. Ἡ,. ΤΗ). Ῥ. εἰ Ἐν, 
Ία5ς. Εά. ΔΙ. γυνή. 4μμα. 

Έουροταία ππθτΩῦΓ. γυνή. Ἁγωποῦ. 
892. ἀκέστορ 1.850. 

895. Τη ΤΠΕΠΩΡΥ, σί χρημα πρὸς 9εῶν, ᾖ 
βροτῶν, πάσχει κακόν; Ἠγιποῖ. 

896. πανσαχᾖ] Ἠοοίαο βιϊάα» εχροπῖέ 
πώντα τρόπον. Αἱο Μεά. 966. μμος Λῃ- 
ασ. 653. Ἠγιποί. 

901. ἕν' ἄνδρα] Μ8. Α. ἄνδρα, ΟΠ1Ί56Ο ἕν, 
Μς. Ε. εί Τά. Τιαδο. ὤνδρ) ἕνα. Γιεσεπάπα 
Ῥυ{ο δίσσ᾽ ἓν ἄνὸρ ἔ ἔχει λέχη. Μαςς. 

Κακό γ ἔλεξας ἄνλρα δίσσ᾽ ἔλσειν λέχ.] 
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ωὴ 3 .” 

ων εἰς γυναί 

1095 

. 5 »  Χ Δ ” ο’ πο / 

Τουτ᾽ αὐτο καὶ νοσουμεν' εὐ µ υπηγῶγου, 
3” οι να κ τν » / , 
Αλλην τίν ευνήν ἀντί σου στέργει πόσες: 2 

6/ / 

Τὴν αἰγμιώλωτον Έκτορος ξυνευνετῳ. 
/ / / / 

Κωλνόν γ ἔλεζας, ἄνδρα δίσσ εχει λεχῃ. 
” ” ο 5» 

Τοιαῦτα ταῦτω. κἀτ ἔγωγ ἠμυνάμην. γ .. 
12ο ου κ λ ΄ 

ἔρροψας οἷα δ) γυνή: 
/ 2 ΄ Δ / γα 

(«ονον Υ ἐκείνην κωὶ τεηνῳ νο ογενεῖ. 
./ 1” ΄ / » 3 / 

Κάάτενας, ἤ τι ξυμφορά σ ἀφείλστον 

Γέρων γε Τιηλεὺς τοὺς Λακίονας σέθων. βαν 
;. ” ο’ 3. 2 ; ; 

Σοΐ ὃ ἦν σις στις τοῦὸ ἐκοινώνει φόνου ; 
΄ ᾿ .) .) ηλ. ζω αι 3 λ - / / 

Πατήρ Υ» εω αὐτο σουτ ὤπο Ἀσαρτης µολων. 

910 

15 

Σον. ας ἴρσα το ]απσιιοτηΙ5, τοσίο ταρ εοαγρ]ς!{, 

ΟΥε. Αιάά εοππιΡίαπα Ῥτο {6 ατηαί πιατίας ἳ 

900 Πεν. Οαρναπι πχογεπὰ ἨΗεςίοσῖς. 

Οµο. Μαλατα ἀῑκίδαά, απασα γίταπα Ώαρετο ἆπας «οπ]ασςς, 

Μεν. Ταλῖα φισιέ Ἠεεο: ἀοϊπάε οσο αἰία 511. 

ΟΥο. Ναπι αάνεισιις ταα]θγεπα βέγαπἰδεῖ, ααα]ία σοῖος πια] 1ο Ὦ 

Πε). Νοσσία 1ρ5ί οὲ Πο ποίμο. 

905 ΟΥε. Ἑϊ οσσϊᾶϊε 2 απ αλα] οα5α5 ΕΡῖ οτ;ριέ ὃ 

Πεν. Ῥοπος Ῥε]οις, πηασῖ5 «τας ἀείοετῖοτος. 

Ονο. Τιυΐπο νοτο Εαῑε αἰαυ]ς, ααῖ οσάῖς Ἠα]α5 5οεῖας Γααν]ί7 

Μεν. Ἐαΐοτ, αἆ Ἆος ἵρβαπα οκ ρατία Ρτοζεεία5, 

κα Ἡ ΄ ον 

Β.ροῦσί σινες γενέσθαι ἐξ Ἑλένης Ερμιόνην καὶ Νμκόσσρατον. ὁ δὲ σὰς Κυπριανὰς (σα. Κυ- 
πρικὰς) Ἱστορίως ξυνόψας Τλεισ9ένην φησὶ, µε οὗ εἰς 

899, ᾿Ακέσσορ,] Θεραπευτά. Ε]. 9. 896. ΜΑ πεφυκότων,] Μὺ γεγενηµέ- 
8098. 'ὙΥπηγάγον,] Εἱλκύσω. Ελ. 3. 

σα. Τατ. 
κ | ων, μὴ ὄνσων. 

Τί επι 95. Ίσσα, Τία Ἠτιηοῖς, οῖπα 
ἓν' ἄνδρα. Ρο. 

Κακόν γ) ἔλεξας, ἓν ἄνδρα δίσσ᾽ ἔχειν λέχ.] 
«οετορς {λσγρίῖα5, ρηῖτηις αραᾷ Οταςοβ, 
Όπαπῃ {ωπαῖπαπα απ ππατίίο ορδῖσπανϊς, 
μίαν ἓνὶ ἔξευξεν, πάς οἳ διφνὴς Ραίαίυτ ἀῑς- 
5, {οδίο Αίπεπαο Ἱ. 15. ἵπ ρτϊποϊρίος ουῖ 
φεπίοπίῖα ασσσαῖέ Ἰήο Ἐατίρϊιάςς, απαπανῖ5 
1άοπα ἵπ Ίπο ν. 19. Ιεσίρας Ανοπ]ρπείρας 
εοπ{οσπαϊίος ρο]γσαπιῖα {Ἀνογαο οἳς γίδιις. 
Ναπι ρορα]ας Αποπϊθηεῖς Ῥοδίο, οἳ Ὀο]]ο 
Ῥε]οροππορδίασο, εἰαάσαιε ἵη ΒΙοῖ]]α αεσορ- 
τα ηἰπηίαπα οχΠαιαδίας, Ποϊίαιτα ε(αἑαθραί 
5ησιι]ής νιχῖς, σοπηῖπας ἀιιοῖ αχογος, 5ἳ ΤΏΟ- 
ἆο 15 ϱογαπιαιθ Ημοχῖς οάποαπά]ς 5υῇ166- 
τεηί; ἆςᾳ ᾳαα τε Ἰάσπ Αίπεπανας ἠρίάστη : 
Ψήφισμα σοῦτο ἔγένετο σόσε διὼ στάνιν ἀγθρώ- 
πων' ὥστ᾽ ἔξεῖναι καὶ δύο ἔγειν γυναῖμας στὸν 
βουλόμενον. Ιάπιιο ἱροίμ5 Βοοταεῖ ρχοι- 

3 Κύπρον ἀφίχ και σὸν ᾽Αλέξανδρον. 

902. "Εβῥαψας,] ᾿Εβουλεύσων 

Ρὶο Ῥτοδατο πῄυπέαχ ποπ ]1, οἱ Ῥυπῖρ]- 
ἀῑς οἵατ. Ἠυς τείε Ἠισ. (τοιϊ ἆε 
φωτο Βε]ϊ εί Ῥαοῖς Τ,. ΤΙ. ο. δ. ὃ. 9. 
4. 96ἀ αρετίας Ευτίριάος Ῥοϊγσαπαίαπα 
ορρεσπαί Ίου αἱέρτο οαίο 5αρτα Ἠπιι]ας 
Ῥαδι]α ν. 1ΤΤ. οὐδὲ γὼρ καλὸν Δνον γν- 
ναμκοῖν ἄν»ο ἓν ἡνίας Έχει. ᾽Αλλ’ εἰ μίαν 
βλέπουσες εὐναίαν κύστριν Στέογουσι, ὅστις μὴ 

χακῶς οἶμεῖν οέλι.  ἨάΡΠΕδ. 
Ῥτυωποῖς. ἓν' οπα]σίε αμοἰοταίο τησποῦς. 

χοσ. Λεεί. 
ἕν) ἄνδρα Σσσ᾽ Αἱά. 

006. συμφορά σ] Πα ΜΑ8. ΑΛ. Έ. Εὰ. 

Α]ά. συμφοζώ:. λίιςς. 

συμφορῶς ὠφείλετοι] Ῥεβ]ίροι Ἰοσίί: συµ- 
ῥιρᾶς σφ ὠφείλετο. Βϊ ταὶο αιίὰ ἆθεδε 
κοΐο,. ο Ιπιο]ϊσί ἀεδεί Ῥοΐα5, «ατα 
ο νοσυτα οχ {ΟΕ Πέοτατιιπα οοποδ ἀτ]- 
αος αι, ἈΒαγπς», 
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ΟΡ. Κάτειτα τοῦ γέροτος ἠσσή»δη χερί; 
910 ΕΡ. Αἰδοί γε" καί ν 

”/ 2/ / 

ΕΡΊΦον οέχεται λιπων. 
/ 

ΟΡ. Ἐννηκα" ταρξεῖς τοῖς δεδραμιένοις πὀσυ. 

ἛΡ. ὌἜγνως: ὀλεῖ γάρ µ᾿ Ὀδίκως" τί δεῖ λέγει: 930 
ἸΑλλ) ἄντομαί σε, Δία Καλουσ ὁμόγνιον 

Πέμψον µε χώρας τῇσὸ ὅποι προσωτάτω, 
ο ΑΥτ- ν . 

916 Ἡ πρὸς πατρφον ρέλα»ρον’ ὡς δοκοῦσί οί 
/ . ι. ι 

Δόμοι 9 ἐλαύνειν, Φθεγμ, ἔγοντες, οίδε 48) 
-” -- / . ι) ὃ 

Μισεῖ τε γαῖα Φ»ιάς: εἰ ὃ ἠξει προς» 996 

Φοίδου λιπὼν μαντεῖον, εἰς δόµους σόσις, 

Κτενεῖ µ ἐπ᾽ αἰσχίστοισω, ἡ δουλεύσομιεν 
' 

Ονε. Ἐν {απποπ 1]]ε α 5οπϱ 5ΗρεΓαίιις εδ πιαπιι 5 

910 1ῇεγ. Ῥιαάοτο, εί τηε τοπηεης ἁρεστίατα αΡ[1ξ, 

ΟΥε. Ἰπ{ε]]Ισο, πωοίμς πιατΙέατη Ῥτορίε {αοία, 

Ηετ. Τεπες: Ῥεγάεί οπῖτα πηε ]ηδίε: «ιά οροτίοί ἀΐοογο 2 

ῴρᾷ τοσο {6, 7 ουεπα Ίπνοσαης, εοσπαϊογατα Ῥταδίάθιη, 
ΜΠΤιίε τηε εκ Ἠαο τεσίοπε αµαπι ]οησῖςαίτης, 

915 Αι αἆ ρλίεγηα» αἀος: απία νιάοηίας το ᾶ 

Αγάες Ία οχρι]δυταρ πας, οἱ Ιοηἵ Ροξξθηί: 

Έτ οὐ ἵεττα Ῥπιμία, ος 5ἵ γεπετῖέ ρτῖας 

ἹΜατίεας ἁοπιιπα, τεήπ(αθης ογαςυ]ήπα ῬΠορῦ], 

Οεοῖάεί πε Ργορίοχ γε» {αχρίςεΊπας: αί 5εΓνίεπηυς 

5, κατεσκεύασας. 915. Ὁμέγνιον] Συγγεικῶς, ἀντὶ σοῦ προγονικῶρ. . Διὸς ἄνεψιοὶ γὰρ 
Ὀρέσσης καὶ Ἑρμινη. 916. Φ9έγμ ἔχοντες] Μονονουχὶ φωνὴν ἀφιάνσεε. τὸ δὲ µονονου- ς ζ ο Αλ ίιό 2 λ 

ο Ν συ ὃ ν ” ι 3 3 ΄ ε 3 -- "νεο ” ” ε -- Χὶ ὠνσὶ σου διὰ τοῦτο. 919. Ἐπ᾽ αἰσχίστοισυ] "Ἡ αἰσχροῖς, Ἱ Ἰ ἐπ᾽ αἰσχροῖς ἅλοῦσων» 

» Τ,6Ρ. συγγενιμὸν ὧν τε Φ2ογονΙ2/όν. 
Τ 1ιερ. αἰσχεῶς. 

Ίμσε, συμφορά σ᾿ ἀφείλεσο, -αιιέ αἰἰφιιίσπε 
εαδι5 (νε] φιΐσπαπι οαδιις) εαπι Εἰδί εγ{ρτιέ, 

2εεἰδής, 
συμφορᾶς Ἰ,α5ο. Α]ά. 
909. ἠσσήφη Βτιιποξ. ο πιεπηῦγ. οἱ εᾱ. 

Έ]. φοτῖρεῖ. Λοε]:. 
ἡσσή9 Α]ά. 
915. Ὁμόγνιι ἀἰεουαπέατ αἩ, απ οος- 

πα(ῖς Ῥγαρ]άεραπί, Ατπα]ά. Τ,οείί. 611. Ρ. 
105. εί αἆ ες. Τ. ΤΙ. Ρ. Ἴδο. δΒεεῖ. 

916. δοκευσί γε Ἰ.α5ο. 
922. Κακῶν γυναικῶν εἴσοδοί μ᾿ ἁπώλεσαν] 

Ἠος οατπποπ αὖ Ἡαάτίαπο, α ΜοδάϊεοτΙπα 
Έατῦα τηρ]ε εχεερῖο, Πα πεπαρῴδηται: Πολ- 
λῶν Ἰασρῶν εἴσοδοί αμ ἀπώλεσαν. ἘΠΟΕΙΟΠ 
γετο Ῥτογετρ]α]έοτ ηδις εδε: Πολλοὶ στρα- 
σηγοὶ Καρίαν ἁπώλεσαν. ἸῬατοᾶῖα Διΐθπι 

εί, οὐπῃ νεγςις αι] ποίαδ]1ς, τεἰ ρίι- 
χᾳ5, ἵπ αἰἴαπα 56Ώδυπα ἀειοτᾳαθπ{Σ, γεῖ 
πηυ{αῖς ραυ]ο νετῖς 56η5α Ἠαιά τπυ]έατα 
ἀῑςειπηϊ] ΡτοίοτπΕΣ:. αα]ο Π]ιά Ἠο- 
τηρτῖ ἆᾳ Ατοι Τ]γοείῖ, Οάγς». ϕ. ν. 1552. 
Ύπεπ1 Ρτοε5 Τ,εἶοάες εχἰεπάἀθγε ηΟἩ Υ91ε- 
φας: Ωω, φίλοι, οὐ μὲν ἐγὼ σανύω, λαβέτω δὲ 

καὶ ἄλλοι. Πας Ὠϊοηγδῖας, μὴ δυνώµενος 
χίρῆσθαι ᾗ παφειλήφεισαν (αἱ οἰκέται) ἑταίρᾳ, 
γονθτςιις ἵπ οοπνῖνίαπι 4 5ο ἀῑχίς 
Πφάρπι υοχυῖς, εεπσα Ίοησα 5οηυἱοσῖ. Ψ1ά. 
Ῥαυ]ϊ ΤεορατάΙ Επιουάα. Ὦ. ΧΥΙ1Π. 
ο. 26. ει1,. ΧΙΧ.ς. 14. Ἀαγπε». 

Κακῶν γυναικῶν εἴσοδοί μ ὠπώλεσαν.] 
Ῥετεις αὐ απάφιμῖ παρα τερεβίέας. 
Τ αιάαί επι Ἀϊοορίταέας αρ. ΒίοῦαΙΠΙ. 
Ρειπι. 1 ΧΧΙΠΙ. Ῥ. 444. ἵη Ίοεο ρᾶ»- 

| 
[ 
; 
! 
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990 Ἰόμοισι λέκτροίς, ὧν ἐδέσποζον προτοῦ. 

ΟΡ. Πώς οὖν σάδ., ὡς εἰποι τις, ἐξηωάρτανες; 
5 - -- ”/ ὃ / , ιν) /, 

ΕΡ. Κακῶν γυναικὠν εισοδο µ ἀπωλεσανν 
Αί ὅοἱ λέγουσαι τούσὸ . γ 

9320 

ἐχαύνωσαν λόγους" 
κἳ λ 4 3 / . / 

Συ την κακίστην αἰχμάλωτον εν δόριοις 
ήν / Ν 4 / 

996 Δούλην ἀνεξει σοὶ λεγους κοµουρ,ενην; 
Ν λ / 3 ον ο να” -” .” 

Ν]α την σνασσαν, ουκ αν εν γ εωοίς ὃδμοις 
ἙῬλέασ η .. ε] Ν ”/ νε » ὃ “3 λε . 

ἔσουσ αν ουγωας το, ἈΩοπουτ ον φας 9όδ 
λ / 

Κάγὼ κλύουσα τούσδε Σειρήνων λόγους, 
-- / / / 

Σοφώνο πονουθγὼνν ποιβίλων λαλήματων, 
η) ἳ / ώ ἑ / / λα ο” 

980 Ἐξηνεριω»η» µωρίω" τί γάρ µ ἐχεῆν 

930 Ῥε]]εῖ, οαῖ απίθα Ἱπρογαβαπα5. 

ΟΥε. Οποπιοᾶο απίθπα Ώας, τί Ἱέα ααῖς ἀῑσαί, ρεοςᾶςε 5 

Πεν. ΜΠαϊατατα παα]θγαπα Ἱπίτοῖέας παο ρεχάϊάεταπέ, 

Οια. παἩΙ ἀῑσεπίος Ἠως Υετρα Ἱπβαταηί, 

Τὰ Ῥοξείππαπα οαρίνατα ἴη ορἀϊοας 

935 Βθγναπῃ {ο]οταδῖς, ἔεοιπα 16ο 5οεἵατη 2 

Ῥοτ τοσῖπαπῃ, ΠΟΠ 5α]έοτα ἵπ τηεῖς οράϊδιας 

γιάθης Ἱάοσπα {γιογδίαχ Πηθο Ἱεοίο 

Έϊο νετο αιάϊειις Ι5ίος ΒΙΓΕΠΙΤΩ 5ΟΥΤΩΟΠΘΡ, 

(αΗΙἁατιπα, υοίρταίοτῖατατα, οοπηρίαγατα Ἰοᾳιασα]αταπῃ, 

950 Τπαπῖίος οἰαία 5απα 5εα]α πα: οαυἷά επῖπα ορι5 εγαέ τηε 

5. 921. Τῶς οὖν σάδ,] ᾽Αλλ’ εἰ ἐρωτήσειά σις, πῶς σαῦτα ἐξημάρτανες, πῶς ἂν δηγήσαισό 

σος; Ταυτ, 995, Αὐχένωσα»,] Ἐπτέρωσαν, ἐπ]ραν. γράφ. ἐχαύνωσαν. Ταυ. 

Χ 0ο. ὡς ἂν ἐρωτήσειέτις, ὡς ἐξημ. 564 Ἐ]οττ. 6. 15. απ Ρτῖοτα {απίππι πδααθ αὖ ἐξημ. 
παδρεπί, τί ο]άϊ, π]ςΙ ᾳποά ᾳπάντα ἐξ. οχλΙβεηί. ο απί, Βαδί], ἀλλ' ἐρωτήσεις, τίς πῶς 
ταῦτα ἐξημώετ. υὈ] ΒΑΓΗ. ἐρωτήσει τις. 

5ΊΠ οΟΙτΗΡίΟ: φυλακτέον δὲ καὶ περὶ γν- 
ναικῶὼν αὐταῖ; (Ε. κακὼς) φιλίας καὶ συνηθείας, 

Ν ο ΄ 

σὸ ποῦ Εθρισίδου µεμµνηµένου Ἡ γὰρ δὴ 
1 [ή 

αν Ἑρμιόνη γὰς) ἐξαμαρτώνουσα οὐκ) αὐὑτὴν 
ἔλεγεν αἰτίων ἀλλ' ἐκείνας ἃς σραγώῴδει 

-- .. ” 

χαλῶν γυναιῶν εἴσοδοί µ ἀπώλεσκα». 

σιὰε ει Ἑ]μίατοα, Καρέ, Ῥτασερ. ἢΤ. ΤΙ. 
Ρ. 145. Ἐ. ΒΡεηιεπίεπι νοΓςΙΠΗ: 

“/ ΄ αἱ µοί λέγουσαι τούσδ ἐχαύνωσαν λόγους» 

Η]ησίταηπέ Ἠσρο Ῥ]αϊοπῖς ἵπ Ἐρίςί. ΙΧ. ἐμ- 
πλῆσαι ὑψμλῆς καὶ χαύνης ἐλπίδος. σὸ χαῦ- 
νο» επῖπα (πΠρωϊέας 1ῑ χεβθας, απς Ἱρηιο 
σπιν πεᾳιε ἀἆεηδ 5υηί, υἱ ἔυπσις, αί 

5ρύτπα, υέ αἰῖα ε]αςάεπα σοποεσῖς. Ἑ]ιίατε]ι. 
4αᾳ Ἐοτίιπα. Έ. ΤΙ. Ρ. 99. σοῦδ ἀφροῦ σὺν 
παρ σῷ χαλμῷ κοπτοµένην χαυνότητα. 
Ῥμῆοριταίας ἵπ ]σοη. Τ. 9. ]αησίί σὸ χαῦνον 
καὶ πὸ ἅπαλον. ΑἰπηϊΠίει αριιά ἄνΠαπτα 
Υ. Π. ΧΙΥ. 7. ρ. 795. ο. Κι]νη. εἰ δὲ σι 
χαὔνον ἦν αὐτοῖς σῶν µελων ἢ ὑγρότερον, 

ὑποιδούσης ---- σιµελης. «αεοῦδ. 

935. ἐχαύνωσαν ασί απῖπιιπι πο ἴπ]ία- 
γιωιί. Πεαίῃ. 

995. Ὑιά. Ἡ. Ῥ. Ῥταί, αἆ Ἠοειας, 
οἰκσῖν. Λι. 

926. Οὐκ ἂν ἔν γ᾿ ἐμοῖς ὃόμοις ἉἙλέπουσ 
ἄν] Ὃε σεπιῖπο ἂν νῖά, Ῥαρρ]σος ν. 195, 
4. εἰς. Μιας. 

959. λαλημώτω»,] Ρτεηος 1ρ5ςρ 5υηί λα- 
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Πόσι φυλάσσει, ἤ σαρῆν ὅσων ἔδει ; 
Πολὺς μὲν ὄλβος' δωμάτων ὃδ ἠνάσσομεν' 

Πωΐδας ὃ ἐγὼ μὲν γνησίους ἔπικτον ἂν. 

πο, ἡμιδούλους τοῖς ἐμιοῖο νο αγενεῖς. 

996 ᾽Αλλ’ οὔποτ, οὐποτ, οῦ γὰρ εἰσάπαξ ἐ ερῶν 
Χρῆ τούς γε νουν ἔχοντας, ος ἐστιν γυνή» 
Πρὸς σὴν ἐν οἴκοις ἄλοχον εἰσφοιτὰν εὧν 

Ἑ υναίκως» αὗται γὼρ διδάσκαλοι κακών. 
π μέν σι κερδαουσα συμφνείρει λέχος" 

940 Ἡ ὃ ἁπλακοῦσαν συννοσεῖν αὐτῇ έλει" 

Πολλαὶ δὲ µιαργότητι’ πὐντεῦθεν δόμοι 

940 

945 

ι 

ἸΜοίιστο ππατῖέατη, ου] αἀθταπί αάρα5 ορα5 οταί 2 

Πα] ααϊάεπι ἁνίαα,, δὲ εράΐρας Ιππροταβατα5: 

Ἔσο ἁίεπ1 Ῥορογίδ5εΒα β]]ος Ἰοσίπιος; 

Τ]]α νετο 5ογΏῖδρενος πηθίς5, ποί]ος 2 

9556 9ο πΙΠαιιαΤΗ, ΠΠΟΙΦΙΗ, ΠΟΠ οηῖπα 5οπης] ἀΐσατη, 

Οροτίαεί Ῥγιάσηίος, αρα εδί εοπ/αα, 

Αά πκοτοπη, 1Π οράΐρας 5ἴποτο Ίπρτεςῇ 

ἸΠαμετες: 

Αα ααϊάσπα, οαρίαης Ππογατα, εοτχιπαρ]έ ΙΧΟΙΟΙΩ: 

1βίεο οπῖπα σιιέ πιαρἰδίτα ΠΙΘΙΟΓΙΙΠΗ, 

940 Αα νετο, ᾳὖαξ ρεοσαν]ε, Υυ]{ εαπ1 56ΟΙΙΠ Ῥεεσθτο: 

Μα]ία νετο ρείμ]απία : εί Ἱπάς {απα]1ορ 

Ὢ, 997. Ἠλέπουσ, ἀὦνσὶ ποὺ βλεπούσης. Ἑ]. 9. 950. ᾿Εκηνηεμώύη»,] Ανεπεραιώ9ηνν ω 
ἐκουφίσθηνν ὑψώθην, ἐπήρ»ην. 940. Συννοσεῖ»,] Συμπάσχειν ἑαυτῇ πὰς ἄλλας, ἵνα μὴ 
μόνη ἀσχημονῇ» καὶ ἄλλως. ᾽Αμπλώκουσα,] Ἐξαμαρτοῦσα ὠνδρὸς, ὃ ἔσσι διαθευκ/» σα 
συ»νοεῖν ὠνανδρίων βούλεται καὶ τὰς ἄλλαρ. Ἱ 94]. Μαργότητι: Ἵ Μανίη, πορνεία" σουτέσ- 

σι πορνεύουσα. } βούλεται δὲ πρὸς ἀπολογίαων αὐτῆς πώσαως ἄσχημονῖν. 936. Εἰ; τὸ 

5. Ίμος. ἀνεπτεώθην, ΑΡγοςεΝ. αἆ Ἠεανο].. Τ. 1. Ρ. 1215. ποῖ. 19. επι. ἀνετηωρήδην. 
τα Συμπώσχειν εξί α Ῥογη. Ρτο συµπώσχωνν εί 5]ο Ῥ]ουγ. 6. 15. ἐξαμαρτοῦσα ΡΙΟ ἔξαμας- 

τώνουσα, εἴ γα) τὰς ἄλλας ῬΓο σι τὰς ἄ. ϐ ΕΙοττ. απῖ είῖαπ {οηποπί σνννοέν, 6 419 Ἔατπ. , 
{οοῖ{ συννοσέν.  Ἠεμηυα ϱ οοπ]. οοπβ 1. 

} ΒΑΓΗ, πορνεύουσα. ΜΙΗΙ ]ερ. νιἀδίατ: πορνύουσα δὲ βούλ. πεὸς ἀπ. εἰς. 

ὅσον Τ,ας5ο, 
950---905. Αριά Ρἱου. ἀτοί.1ΧΧΤΥ. 

λήμασα. Φὶο [Ἴγοςος Βορ]μος]! νοσαέατ κα- 
2οπιέσσατον ἄλημα στρατοῦ Λ]ποι ν. 584. 
τυὶ ἄλημα εδ Ῥτο ἀλήτη:. Ομῖπ δὲ λά- ὮῬ. 516. υ)ὶ οὔ ποσ᾽ 5εραταᾶτα. Όμγη. 
Ἄημα εἴάεπι Δορ]μος (σαγγιζώπι »)σηϊβ- 055. εἰς ἁπαξ Ἱ.αδο. 
ας Απήρο, ν. 5296. λάληµα δηλον ἔκπε- 957. ἐσφοιτῶν Ἐτιιπε]. ο ππετηῦΣ. Ἠεεή. 
φυκόςε. ἠΜιωσ. 940. ο ος ἨΒερείοπάισα ἀπὸ κοινοῦ, 

950. Ἠες, ἐξανιμοῦσθαι τοἠᾶῖυ ἐπαίσεσ- λέχοε. 9έλει λέλσε αὐτῇ συννοσεν. -Ί{μσς. 
9α:. «Ἀεεῖ. 941. Τιολλαὶ δὲ μοργότητι"] Εερείο- 

95]. ΤΏε]ο Ιπίογγοσαιοπῖς ποίαπι Ῥορί 
ἔδε, εὲ επι τροπο Ῥουι ὄλβος' 0. Ίας 
οπ]πα γοςς Ῥεπάοί σοηϊάνας ὅσων ἔλει. 

Εεπίη. 

ἁσπη ὁ ροή Ρις συμφ»είρουσι λέχιος. «ιζ- 
ἰο υσγο μγοργία ζαφδουία ὑιαιιοίώ ἴπι ίαγο 

ρίό . ὑἱο]άπεἷο αά]ιάγίσες διιί. ΠΗεαίΙ- 
49, τά ὃ Βίοῦ, τοι. ΕΧΧΤΥ. Ρ. 516. 
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Ἄοσουσιν ἀνδρῶν' πρὸς τάδ εὖ φυλάσσετε 

Κλείθροισι καὶ μοχλοῖσι δωριά άτων πύλας᾽ 

Ὕσιες γὼρ οὐδὲν αἱ πύρα»εν εἶσοδοι 
Δρώ ὦσιω γυναικὠν, ἀλλὰ πολλὰ καὶ κακά. 96 

χο "Άγαν ἐφήκας γλώσσαν εἰς τὸ ̓σύμφυτο. 

Ἐνυγηνωστὰ μεν νυν - σἀδ, ἀλλ ὅμως γρεὼν 

Κοσμεῖν γυναίκας τὰς γυναικείους νόσους. 
ΟΡ, Σοφόν τι λεημα του διδάξαντος (ροτοὺς 
Λόγους ἀκούειν τῶν ἐναντίων πάρα. 
Ἔ γὼ γὼρ εἶδὼς τώνδε σύγχυσω δόµων, 

Ἔριν σε τὴν σὴν, καὶ γυναικὸς “ἛἜλτορος, 

945 οι 

960 

Ύτοτήπα Ἰαβοχαπί, Αἀάνοτεις Ώως Ώοπο πηπ]έθ 

/αηυας αάἴαπα ο]αιςίτῖς εί νους: 

Ναπι πΙΒΙ] Ῥοπί οχίοτπῖ Ππίτοῖίας 

946 ἨΠι]ίογος {αοϊαπέ, 5οἆ εἰίῖαπα πιι]ία ππα]α. 

ιο, Νπαϊαπα πηπη]σὶςε] Ππσιιατα ἵπ «οσηαξαπα 5ΕΘΣΙΗΠΗ, 

Οοπάοπαπᾶα αιϊάθτη ππο ΕΡῖ διύιέ Ώσες: 5εᾱ {αππεη ἀθεοί 

Μι]ίογος οΓΠάΤΘ Πηιι]Ιοῦτθς ΏΙΟΥΡΟΡ. 

ΟΥο. Βαρίεης αααξάατη τος εδέ οἶαδ, αὰ ἀοοιῖέ Ποπαῖπες, 

950 Ἐαίϊοπος ααάῖτο α Ῥταξοπθα5. 

Έσο οπΊπι, 5οἶεις ρογατραίοπεπα Ἠα]ας {απαῖ]ία», 

Έτ παπι Ἠίεπι εί αχοτῖς Ἠοοίοσίς, 

5, Σύμφυτο,] Εἰς φὸ γυναικεῖον γένος. » 949, Σοφέν σί { κ] Σοφὸν σι εὕρεμα τοῦ 6 διδάξαν- 
.. τοὺ: βροτοὺς ἀκούειν ἐνανσία παρὰ πῶν ἀντιλεγόνσων, ὤνσὶ σοῦ δύνασθαι κρίνειν τὰ πα- 

ϱὰ πῶν δικοστατούντων λεγόμενα. τ »ἀγὼ γὰρ εἰδὼς τὴν σύγχυσιν τούτων σών οἶκων ἔκ 
πῇῆς διχοστασίας γενομένην ἄνέμενον ἀκοῦσαι τὰ πορὰ σοῦ λεχἈησόμενα, εἴτε µένειον εἴτε οὔ 

” Ὑυ]ρο: Φύραθεν εἴσοδοι. εἰς τὸ νυν. γ. εἰς το σύμφ. 
Τ Ἠπουδᾳιο 5ε]ιο]ῖοι ο5ί εἴῖαπι Ἱπ (αι. εἰ Ταιγ. οππῃ Ἰαο νατῖοίαίθ: σοφόν σι χο. κοὸ 

εὔρεμα τοῦ ὃ. τοῖς ἂν Νεώποις ἆ ἆ2;. ἔνε λ. παξὰ, πῶν ὦντ. ὦ. τοῦ δ. πο. τὸ παρὰ τῶν ἐχδρῶν λ. [πάς 
παρὰ τεοθρ] ΡΟ περὶ τῶν διχοστ. ἘΤΟ ἀντὶ τοῦ δύν. αχθροσίαΡαπι ἕ ἕνεκα τοῦ ὃ. 

946. Ἐτιποκ. γ’ Ρο5ί ἄγαν οΗΤΩ ΤΩΘΙΠΙΡΥ. 
εἳ οᾱ. Ἐ]ον. ἀο]ονῖ. «απ αργα τηοπ]- 
απο, απαατα 1π ἄγαν Ῥοι 5ο Ῥτοάυσ]. 

Αεε].. 
ὤγαν γ Δ]ά. 
947. Συγγιωστὰ μὲν νῦν σοι] Τα τεδ- 

{πο Ρο μὲν οὖν, οῦ νοσο η, σαεἶτπο 
Θαπίςτο Ῥιαρευπίε; οἱ Ὀσα]ίσοτο Ρτοραπ{ᾳ. 
Ἠισο Οτοῦις ]εσῖε στὸ μὲν που, 

νεικα εθᾳ]ε «α]νο, αἲ Ἰοησίμ5 ετταί α 5οτῖρίϊ 
υεεβρῇ». ΛαγΠΕδ. 

μὲν οὖν παθίταπα ηΟΠ ραδξαχ, απάᾳ μὲν 
νυν οοττ]σῖί Ὑα]ο]ς. αἆ Ἠτρρο]. 90. 

14 τοερρῖε Ἑτ, εἰ ριαίετεα ζυγγνωστὰ 

γοι. 1Υ. 

φο{ραῖέ. οὖν 8αρο α Ιργατῖϊ5 Ῥτο νυν Ροδ]- 
έωτη. ν. Ῥτ. Ἀοεεί. 

948. νόσους.) Τία Ῥατϊρῖοης. οπ1Π. Ε]. εί 
Ἐά. Τια5ο. Ἐά. Α]ά. φύσες. Μιας. 

Τ,εεΙοπεπα οοᾱ. ΕΙΟΥ. νόσους (τεοερίαπα 
οίαπι Ἐτιπεκίο) πποπιοταί Ὑα]οκ. αἆ 
ἨΙρρο[. 994. 3ος. 

950. ἐναντίων] Τ,οσοπάιπα ρι{ο, ἐνωπίων, 
Ἱ. 6. παρόνσων. πάς οσίέας «οπίθηεῖα ο)- 
πι οἵπα νυὶοϊηίς οοπνεπίσης: ῥδαρίοπς 
Ριΐ, φια πιογίαῖεν ἀοοιέ οογαπι ργωδεπέτιτι 
40ΥηΙΟΛΕΣ αιάίγε, Ίιοπι ρετ ίεγας εἰ πιώι- 

οἷον οοποὔία οοπ[εγγο. Θμῖρας εοηβεηία- 
πηρα 5υπέ, 41 Ἱπία ἀῑοῖί ν. 905. (4 

. 
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Φυλακὰς ἆ έχων ἔρέμνον. εἴτ αὐτου μενεῖς, 

Ἐν τ ἑαφοθηδεῖσ αἰχμιαλωτίδος φόξω 

966 Γυναικὸς, οἵχων τώνδὶ ἀπηλλάχλαι γέλεις' 96050 

Ἠλλρω δὲ, σὰς μὲν οὐ σεξων ἐπιστολᾶς, 

«) δ᾽ ἐνδιδοίηεν ὥσπερ ἐνδίδως» λόγοι» 

ἐμωψων σ ἀπ᾿ οἴκων τὠνδ'' ἐμὴ γὰρ οὖσω πρὶν, 

Ἐν σῴδε ναΐεις ἀνδριν σε πωτρὸς κάπην 

960 “Ὃς. πρυ τὰ Τροίας εἰσθαλεῖν ὀρίσμιτα, 

Γυναῖκ’ έμοοι δες, εἰ ὑπέσχεν ὕστερον 

970 

Τῷ νυν σ᾿ ἔλοντ; Τρράδ εἰ πέρσει σόλῳ. 

Ἐτὲ ὃ ᾽Αγιλλέως δεῦρ᾽ ἐνόστησεν γόνος, 

3 

Ἄοἢ οχροσίααπα Ἠαβεῃς ουσίοᾶἷαςΣ 4Π Ἠ]ο ΠΊάΠεΥες, 

Απ Ροτίειτοεΐασία πηεία οαρίῖνα» 

955 Μι]οιῖ, νε]]ος ἀϊσοεᾶοτα οκ Ίας ἆοπιο, 

οπῖ αὐ{θπῃ ΠΟΠ οχρεσίαης {ια πιαπᾶαία, 

ϱἱ αυίοπι οεάσγος ταήοπῖρας, οἷσαί οθάῖς 

ἍΜΠιςςιτις {ο αὓ 5 ερά1ριις, Ἄαπι οππ1 Ῥγϊα5 πηρα 65568, 

Ἠαδίτας επη 1ςίο νίτο, ἰπῖ ρααῖς Ἱπιρτου]ίαία. 

960 Οι] Ῥηϊασαναπι Γασοτεί γαριοπαπα 1η Ώηες ος, 

Τ)οά1ϊ {6 πωϊῖ ΧΟΣΟΕΠΗ : οί Ρροδίοα Ῥοπη]ςῖέ 

ἌΝαπς {ο Παροπεῖ, 5ἱ εχρασπατοί Ἱγρεπα ΤΈτο]απαπα, 

Ῥορίφιαπα απέοπα τεδΗ{ Ἠιο β]ῆας Αομ]15, 

Θι μένεις» ΕΙ. 15. 966. Σὰς μὲν οὐ σέβων] Απ΄ ἐμαυτοῦ ὔ ἤλθον, οὐ διὰ σὼς σὼς ἐπισπολώς. 

οὐ γὰρ ἐπεστάλη µεί το παρὰ σοῦ. Ἠ 965. ᾿Επεὶ δ' Αχιλλέως,] Ἐπεὶ πορ9ήσαντι αὐτῷ 

κ ἘΙογ. 16. ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἆλβον ἐνταῦθα προεγνωκὼς ταῦτα" οὐ γὰς γράµµατω περὶ σοῦ ἔδεξά- 

ΜΜ. 

Ἄπης {αππσΏ πησηάοςο Ἰοσ]ίατ) οἱ ν. 956. 
ἐνώσιος οχσίαί ου σπα 56πδιι ΤἩδουτ. Τάγ]1. 
τα. ν. 159. ΟΡΡροςΙΠη ἐξώπιος Μεά. 

624. ΑΙεεςί. ν. 569. οἱ ΒυρΡΙ. ν. 1048. 
ο. αὐίθπη Ῥαςςμ. ν. 654. «Μις. 

ἐναντίων ΟΠ ΠΙΙ{ΑΠ(ΙΙΠΩ «8Η56Ο. ἐναντίον 
να]εί ουγαπι, αί Βορμ. (4. «οἱ. 1002. απ- 
ἆςθ ἐνανσίος, γε. «Ἠγισιεί. 

965. ἔμιμνον] 1,εσοπάιπτα Ἠαιιά ἁπβῖα, 
οὗ µίμνον, Τιογι πιαπεδαην οὐδεγναπιδ. «Μπας. 

Ἐτιποξκ. ου ΝΠςςΥ. δεπ]ρς]έ οὗ µίμνον. 
Ἕδαπα «αΠΟΠΕΤΗ, αὐ Αιῑῑοϊς Ροῦσµ15 αιισπΏθ- 
ἔαπα οπηϊεῖ ΠΟΠ Ροίμ55θ, ΥάΠΙΠΙ 6556 ἆ4ε- 
τηοηρίγας οκ ΒορἩ. ΤταςἩ. Τ69. ΕΗ1]οοί. 
571. (4. 0οἱ. 1634. φαϊ 1οεῖ ποπ ροδδαηέ 
οπηοηάατὶ.  Αάά. ΜατΚ]. αἆ Βαρρ]. Τ58. 
1π αι ὐρδάαπι ναυρῖς Ῥγορσίωπα εδε Αῑςϊ5 
οπή ίέοτο Διισπαρηξαπα, αξ 1η ἀναλέων---Ε- 

1 

ἄαπα ῥυαίονίέαπα πηθάίαπα γοτρῖ ἀνώγω 
5οπΏΡει οἵπε αμρπηοηίο Ργοξεγυηί ---- Υ. ΟΠΙ-- 
ΠΙΠΟ Βτυποκ. Ἀεεῖ. 

φυλ ακᾶς ἔχων 1άσπα να]θίέ, ας φυλάσσω», 

οὐδεγι απ», οἳ αἨ Ἆος ραγΠοΙρίο ρεπάεηέ 56- 
αποηία, εἴτε µενεῖς είο. «εαίἠ. 

μένεις Α]ά. 

906. σὰς σὰς οὗ μένων] ΜΡ5. Α. Ὁ. Ε. 
Ἐν. Τα5ςο. οἱ βεΠο]. σὰς μὲν οὗ σέβων. Μ5. 
Ἐ]. σὰς σὰς οὐ σέβων. Μις. 

Επιστολὰς] Ὑεἱ Πίστα», τα ΠΙΠΗΤΗ, 
νο] πιαπάσαέαπα. Ψἱάε αἆ ῬαοςἩ. 445. εἰ 
Ἠε]επ. ν. 1649. «Βαγπέδ. 

907. Τ,εροπάαπα λόγοις, ἨΟς, υί πης, 
λόγους. δὲ δοΥπιοιῖθι(δ πιεί οεάεγεδν φέπι- 
αἀπιοᾶιπι οεᾶί. «Μιας. 

λόγον Ίμαδο. ἵπ 568- Υ6Υ. ἐμοὶ Αἱά, 
908. Ἱιέμφω σ] Ἰερεπάυπι εππα 

---- 

νοκ ο ο 
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Σῷ μὲν ἕυνέγνων πατρὶ, 
966 Γάμες ἀφεῖναι σᾶςν μις λέγων τύχας 

116 

σὸν ὃ᾽ ἑλισσόμην 

(9 -- 7ι 

Καὶ τὸν παρόντα δμόν, ὡς φίλων μὲν ἂν 

ο Τήμαιω ἀπ ἀνδρῶν, ἔκτονεν ὃ οὐ ῥᾳδίωςν 
/ ην / εὶ ι] λ ’ ; 

Φεύγων ἀπ᾿ οίκων ἃς ἔγω Φεύγω φυγᾶς. 
ε .. ε ”/ ον ια Ν / 

Ο ὃ) Ἰν ὑθριστῆς, εἰς τ έμης µήητρος Φονον, 

970 Τάς 3 αἱματωπὲς εὰὼς ὀνειδίζων ἐμιοί. 960 

Κάγὼ σαπεμὸς ὢν τύγαις ταῖς οἱκο 3, 
Ἔλγουν μὲν, ἤλγου», ἐυμφορὰς ὃ ἠνειχόμην' 
Σών δὲ στερη»εὶς ρχόμην ὤκων γάμων. 
Μον οὖν, ἐπειδὴ περιπετείς έχεις σύγας, 

Ταο οαι]άσπα Ισπονῖ ραΐῖ, ἨΏππο Υνογο τοσανῖ, 

966 Όι τε]ϊπαιεσοί ἔαπα οοππα ίσα, ἀἴσοῃς ππθας απωπηπας, 

ή Ῥταδοηίοπα ιαζιίπι ἀ9ΕΠΠΟΠΕΙΗ, αιοᾶ εοσπα(ῖς αι]άσπα 

Α. νῖγῖς Ῥο5δοπι ἆπςθτο ΙΙΧΟΓΕΠΙ, αΠαπάο νοτο ποπ {ας]]ο, 

Ἔκα]αυς αὐ αάϊρας, αια]αο οχ]Παπα 65ο οχι]ο. 

Τ]]ο νοτο εταί οοπίαπρ]Ιοδα5, πέ οί πδοθίη 16 τηα(χῖς, 

970 Έτ εταοπίο-(εγῖρ]]ος Ώσας, οχρτοῦτατοί παΗ]. 

Έτ οσο αὈ]εσίας ἀοπιεείῖσα Εοτίιπα, 

Ὢο]εροπα ααἰάντα, ἆο]ερατη, οὗ οαἱαπαϊίαίος αιιέοπα Ῥαξϊεπίος (11, 

Έτ ρτϊναίας ἐαῖς παρ εῖς Πηνῖαις αὐϊραπη, 

Ἄυπο Ισ]έας, ααοπίατα 1Π εοπ{γατίάπα 5αΡΙίο παίαίατα Ἠαβος {οτίΏαΠ], 

ον ’ Β, σὴν Ίλιον ἐτελείωσε σὴν ὑπόσγεσιν. 

Ἠεαίπῖο σέµρφων σ’, πξ ϱοηδίτιο{1ο ἷε ἤλ- 
Φον πέμψων σ. Μος ΜΡΝ. ἐμὴ, αἲ γ]σο, 
Έά. Λ]ά. ἐμοί, Αήιω5. 

Ἅαπι, 5ἳ ΥοίΡο {οπιροτῖς Ργαἑαγ]1 Ἱπῃ- 
Ῥετέεειῖ Γοτπης ροίθη]α]]ς (ἐνδιδοίης) 0- 
Παπσαίας (επηροςί5 Γι νειραπα (σπέµ- 
Ψω), παϊηίπαο οοηςίαΡΙέ ἴΟΠΠΡΟΓΙΤΩ ταῖῖο, 
ἐνδιδοίη; Ὠϊο {επηριις ρταοσίέιπα ἀρείσπατο, 
Ραίεῖ εχ νεχὺῖς ὥσπερ ἐνδίδω:. Ἠεαίῃ. 

959. Σ5 πατρὸς κάκη] Ὠο νοιῦο κάκη νΙᾶ. 
4µ58 πο 5αρτα αἆ Μεάσεα ν. 1047, Βαγπες. 

96]. ἐμοὶ δὺς, εἶθ' ὑπέσχεβ] α Μ9β. Α. 
Ῥ. Ἐ). 11). Ῥ. οί Ἐὰ. Τάβο. ἐμοί σε δὰὺς 
ὑπέσχεν. ἹΜιςαο. 

969. πέρσοι] ΜΑ5. Α. οἱ ΕΙοχ. σέρσει, 
αιοάἀ πιρΗις. Μις. 

πέρσει 6 ΠΊΕΠΙΡΥ. χοσορ]έ Ἐτυπε].. Βεοῖ. 
σῶν νυν Ταςο. 
964. Τόνδ' ἐλισσόμην] Οαηίοτις αἲε, ν- 

ἀθτῖ Ἱεσοπάιτη σύνδε δ᾽ ἑλισσόμην, αόᾷ α]]- 
{ΕΥ γεχδις φίαρῖε, εἰῖαπα πωε]ῖ5, πθς 5611- 

1 3 

Ταχ. (σα. 964. 544. Τὸνδ ἑλισσόμην] Ταῦσα, 
Ν 3/ 3 ϱ/ ΄ / Δ 3 2] ας 5, σὶν, ἔλεγον αὐτῷ, ὅτι παραχιώρησόν µοι τὴν παῖδα, ἐπεὶ οὐκ ἄλλοςεν γυναῖκω προσδοκώ λα- 

φη- 

5ι15 τη]ηΙΙ5 56 αροτῖέ;Σ απατο πλ] Ἠῖο ηγι]- 
ίο, «Ἰαγτιέδ. 

966. Οοπ{, Ιπῇ, 1968. εί Ἡοτας]. 500. 
Λ/{οπή.. 

967. Ῥτο ῥάδιον Ῥταπε]ς. ο ΠΠΕΙΩῦΣ. 5ογ1ρ- 
βΊέ ῥᾳδίως. «1εοί. 

969. Ἑ]οεσαπίαυ ειηστάας Ἡοα ας : 

ὥστ' ἑωῆς μητρὸς φόνον 

τάς 3 αἱματωτὴς Φεὰς ὀνειδίδειν ἐμοί. ιδ. 

Οαπα ἵπ Ἠβγογιπα Ἰοοίοπο πμ]. οτε 
αισοά Ππσια αἀνογεοίατ, Ἠ οαίμῖ «εΠΊεή-- 
ἀαίίοπο {αοΐ]ο οϱαγογο ροδεµπης.  Ὀγιιοῖς. 

979. ἠνειχόμην"] δική, 4ὓ ἀνέχομαι. 
νά. Εΐεγε. αἆ Ματίάσιι ν. ἠνέσχετο. συµ.- 
φεραῖς ἹἸηίεγρτοίος ϱτορίεγ πιαῖία, αί δυσµε- 

νεα σᾷ, Ἰγορίογ οὔΐιπι ἑμὶ. ΗΙρρο]. ν. 
680. νῖἀ. εἰϊαπι «ωρτα ν. 995. ἨΜιςς. 

Συμφοραῖς ὃ' ἠνεχόμη»] Νεα ροχ ]ορ1ί 
συμφορᾶς, χοςίο αλά σπα, 5ἱ ἠνειχόμην Πηᾶ- 

πραί, αιιοᾷ αὖ ἀνέχομαι 5εά εσο ροίῖα5 
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976 Καὶ ξυμφορὼν σήνδ᾽ εἰσπεσασ' ἀμηχανεῖο 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΎΥ 

985 

"Αξω σ ἀπ' οίκων, ουὶ πατρὸς δωσω χεεῖ- 

Το ὄνγγενὲς γὰρ δεινόν" ἐ ἔν τε τοῖς χαλοῖς 

Οὐκ ἔστιν εδὲν κρεῖσσον οἰκείου Φίλου. 
ΠΕ, Ἱδυμφευμά ὥτων μον σὼν ἔμῶν ποιτλρ έμιὸς 

980) Μέριμναν ἕξευ 9 ἔμνὸν κθίνευ τάδε, 990 

Αλλ” ὡς τάγιστω τῶνδέ µ ἔκπεμψον δόµων, 
ΜΗ Φ» μεν προσβὰς δώμα καὶ μολῶν, πσόσέςυ 

α- ΝΑ οἴχους μ ἐξερημιεσαν μαθὼν 

Πηλεὺς, μετέλδή σωλικοῖς διώγμιάσι. 

986 ΟΡ. Θάεσει γέροντος χεῖρα, τόν δ᾽ Αχιλλέως 

ὃς εἰς ἕ έν ὕερισε. ἩΜήδεν φοξη»ῆς παῖδ., 

995 

Τοίω γὰρ αὐτῷ μηχανη» πεπλεγμένη 

976 Έτ ἵῃ οα]απη]ίαίοπα Ἠαης Ίαρσα, τηθη{ῖς Ίπορς Ἠαχος, 

ΈΏιεαπα {ο αἲ εράϊδις, δί ἑγαάατα 1π τπαΠ ΙΤ ρασῖς. 

Οοσπαί1ο οπῖπα ππ]ίάπα ροΐορςε: 

ΝΤΙΠ] πιθ]τιις ο5ί ἆοπποςίίσο απηῖσο. 

οἱ 1η αἀνογεῖς τοβιΙ5 

Πε. Ὦ εδροηδαΠοπῖς αὐΙάστη πηρα: ραίθΥ πηθΙ5 

980 ΟυὐταΏι Ἠαρο[αε, δὲ ποπ ο5ί ἨΠΠΘΙΠῃ 5ίαίογθ ος : 

Βοἆ απαπιρτΙπηπα αὐάπο της οκ Ἰδεής αράἴριας 

Ἄςο απίανογίαί πης αοεράσης αἆ ἆοπαπαπα οὲ νοηῖρης π]αγ]έ115, 

Ύο] ἀοξογοπίστη πως ἆοπΠΙπΏ ΒΠ1 τοςοῖςσσῃς 

Ἓο]οιι5, Ῥειδοριαίαχ οηιοςίτῖ Ῥεγεεςιίίοηπο. 

985 Ονο. Μα πο το[ογηηϊᾳος 5θη]ς ΠΙΑΠΙΤΑ: ΑΛοΠῖ]]15 αι{θΠα 

ΝΤ ᾳποήιο ππείλας ΒΠανας αῖ 1π της Επ]ε Ππ]αῖυς, 

Ἄαπῃι {α]ος 1ης] 1.» οἳ δίτσία. 

Β, βεῖν, 3 παρὰ συγγρῶν, «θυγὰς ὦν. ΕΙ. 15. ἃ 977. Τὸ συγγενὲς γὰρ, δεινόν] Τὸ δεινὸν 
2) ῥήσωρ ὤνσὶ σοῦ ἱκανῶς σέτευχεεν, ὥς λα) δεινὸς ῥήτωρ, καὶ δεινοῖς πεάγ ζω λθΊσθαι. 

Τ6υ. 99”. Ἁλλ) ἔκν σ 

 Ὀ]ππια ἐτεὶ οὐκ ὅλλ. οίο. 5υπί οἵατη 1π (0. 

ἐκείνου, ] ̓ Αμϕότεα αὐτὸν, φησὶν, ἀναιρήσει, πζώτον αὐσὸς ὃ 

εί Ταιγ. 
Τ Τομ. τὸ δ. μα) ὁ ῥήτως (απποβί]επος) ἀ. τοῦ {ρανὸς τέτωχεν, ὧς μα 2. ῥ. καὶ δεινὸε πρ. χε. 

γ. Ὠεπιοβίι. ΟΙγπί, 1. Ρ. 10. 9. Ἠοῖκκ, Βία είῖαππ Βοί]ι. ρ. 86. 

ἔνειχόμην αΏ ἐνέχομαι 195ο, οἵ σύμφοραῖε 1θ- 
Ώποθο. «τάϊοοπί Ὠοοί. Ίαγπεν. 

1εσ. συμφορᾶς ἠνεσχόμη». : Ἠ/ογριιπι ἂνέ- 

πεσθαι ο (σοπ. οοηδίτυ ασ. ΠἨεαίδν 
Ὢο {ογη]ς ἠνειγάμην, ἠνεσχιήμην απῖπηας- 

γετΏέ Ῥογς, Ῥαρρ], Ῥτωί. Ἠοο. Ρ. εἰχΗ1, 
974. περιπετεῖς. Ἱ. 6. περιπεσήσας, 00)ὶ- 

ἐγατίο ΡγΟΥδΙΦ ποῖο, φιίιαπι απίεα, γεοἰετι- 
5. Μις5. 

970. ο πρρότα, μὲν σῶν ἐμῶν πασὴρ 
5 Ν . . . 

ἐωὸς είο,] Θωαοά ραϊτῖς οδί ας ριο]]α5 β]]- 

α5 οοἸ]οσατο, υάε Πας. (τοι ἆςᾳ ο ητα 
Ῥε]]] οί Ῥαοῖς Τ,. ΤΙ. ο. δ. 5. 10. δ. αδί Πῖς 
1ρ5ε Ίουις εχρεπάΙέχ ἵπ Νο. αγπες. 

980. Ἐ την], αἆ Ἠοταε]. 198. εοττῖσίέ 

κραΐνειν, «ΟΏΓΕΓΕΠ ΒαΡΡΙ. 150. Τί δ' ᾽Απόλ- 
λων παρἈένοις κραίνων γάµον, ορειναί οί]- 

απ «οΏβιςδα 6556 ἵπ Ίοσο Ἠσγας]. κρίνω εί 
χραΐνω. Λ{οτιής, 

σύδε Τ,α5ο. 
981. ᾽Αλλ’ ὧς τάχιστα φῶνδε μὲ Ἔκπερψον 

δόµων Μὴ φ»ῇ µε προσβὼς δώμα καὶ μολὼν 
1 
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Ἠρόγοις ἀκμήτοισω, ἔστηκεν φόνε 
Προς σῆσδε γειρὸςν ην πάρος μὲν οὐκ ερῶν 

990 Τελουμένων δε, Δελφὶς εἰσεται πέτρα. 1000 

Ὁ µητροφόντης ὃ), ἢν δορυξένων Ερῶν 

Μείνωσιν ὀρκοι Πυβδικήν ἀνὰ γδόνα, | 

Δείζει γαμωεῖν σφε ϱηδεν, ὧν ἐγχρῆν έμε. 

Π,κρῶς δε πατρὸς Φόνιον αἰτήσει δίκην 
905 "Ανακτα Φοῖξον: ἐδέ νι μιετάστασις 1005 

Γνώμης ὀνήσει, "εῷ διδόντα νὺν δίκας 

Αλλ’ ἔκ τ ἐκείνου, διαξολαῖς τε ταῖς ἐμαῖς, 
Κωκώς ὀλειται γνώσεται ὃ έχνραν έήν. 

Ἔχορῶν γὰρ ἀνδρων µοῖραν εἰς ἀναστροφὴν 

“1000 Δαίμων δίδωσι, κὲκ ἐῷ φρονεῦ μέγα, 1910 

1π Ἰαᾳιεῖς Ιποκρ]σαΡῖ]ρας διπέ ποοῖς | 

ΑΡ Ἠας τπαπα, οπας Ἰηδίάϊ]ας Ῥτῖας αιΙἆθπι Ποῃ ἀσαπα 

990 Φοά Ρογ/οσία γο, δεῖει Ὠο]ρ]ίσα ρείτα, 

ἸΜαιτὶοῖἆα νογο, 5ἳ 5ΟΟΙΟΓΙΠΙ ΠΠΘΟΓΙΙΤΗ 

Ἐαάστα ππαπδοτίηέ για ἵπ ἵοντα Ῥγίμίσα, 

Ἔπι ἀοοερῖέ πι]]απα 6αγιύπι ἀπσοτα, 185 οσο ἀεβορατη. 

Βιο αἴΠθΠη πηα]ο Ῥοδοεί ρωπαπα Ῥαίστπες ποοῖς 

996 Α τεσοε Ῥμαῦο: πεφιο Π]άπα πηιίαί(ίο 

Απϊαϊ αναδ]ς, ἀἆαπίεπα πππς Ῥωπας Ὠοο, 

Θεὰ οἱ αὐ Π]ο οπἰπαϊπαοπίραδααο πιοίς, 

Μα]ο ροεχῖρίε: ασποδοοέ ααίθπα Ἱηραπα Ππϊπαϊοϊίαπη, 

ἌΝαπι γΙτογΙπη 1ΠΙΠΩΙΟΟΓΙΠΙ 5οΓίΘΠ1 1Π, 6ΟΠΥΘΙΦΙΟΠΘΙΙ 

1000 Ώοιις ἀαί, οἱ πο θἶπῖέ σαρεχυίτο, 

, εδ, εὖς ὃν εἰσέβηκεν (16. ἠσέθηκεν), εἶτα καὶ αἱ πας ἐμοῦ διαβολα. διαβέβληκε γὰρ 
αὐσὸν, ὡς ἐπὶ σορ«)ήσει τοῦ ναοῦ ἐληλυθότα. ΕΙ. 15. 999. Ἐχδεών γὰρ ὠνδρῶν] οι- 
λε; πως ὃ δαίµων ἀνασσρέφειν ἀεὶ σοῖς ὄνθοώποις σὰ πράγματα, καὶ τοὺς ἐχροὺς συοτὲ 
μεγάλα φρονοῦντας παπεμοῦν. σοῦτο δὲ φησιν, ὅτι ὁ Νεοπτόλεμος σπαρωκαλούµενος οὖν 
ἀφεῖλε (Ίος. ἀφηκε) τὴν Ἑρμιόνην, καὶ νῦν αὐτῆς ἀποστερεῖται. (ια. Ταιχ. τῶν γὰρ ἔκ- 
9ρῶν αὐτῷ, Φ1σὶν, ὃ Φεὸς τὴν µοῖραν, ὅ ἐστι τὴν εὐμοιρίαν καταστρέφει, καὶ µέγω Φφρονεν 

πόσις] Ἠ ειπιίοπος νοιµα. Ἠαπτοο ἵπ οο- ῃ οχοτηρ]ο α]]αίο αἆ ἨΠεοιὺ. ν. 865. Δά- 
ῬΡυ]α καὶ, 4150 τηϊμὶ αα]άθπα Ἠου ἵπ Ίοςο «9 αρσεῖν ὁδὸν ῬΠϊ]ορίταί. Μπ. Αροὴ. Τγ- 
γα]άθ ἱπιροτέιπα νἰάσίαν. Ἐονίαςςο οοἱ- απ. [Υ.ο, 19. 1 45. 
Ῥοπάιηι οδί: Θάρσει γέροντος χίέρα. Τὸν ὃ' ᾽Αχιλλέως] 

- . ο ΦΜὰ, σα , , .. 
μὴ φ9Ἡ µεπρισβὰς δώμωτ᾽ ἀναιιολὼν πόσις. Ὀσα]ἱσοι ία Ιεσοευαί: Θάρσει γέροντος χεῖ- 

δεχοεηί]ος οπίπῃ ρ]ηγα]ῖ δώματα Ῥτο οἵη- (6, τόν π) ᾿Αχιλ λέωε, 515 5θ6ατε: ΧΟΠ 
συ]ατὶ αριά Επῖρίἁσπα Ἱπνοη]έχ, οἸοοῦς. ας εἴ τὸ «αρσεῖ Ἰθαί οπα αοειιδαέΐυο, 

954, μετέλθ] Πία Μ585. Α. Ὦ. ΓΕ, εί εχΡοπ!, αιάέγεν γαι Τι0πι γε[ογπιζάατ6» 

Α]ά. µετέλθοι.' ἍΑ{ι5. 1ο οπίπα Ἀγηερίς ἵπ Ερίςί, ἐφώρσησε τὴν 
Ἐαπα Ταδς, µετέλΏοι, ὁδόν «Ἠαγπον. : 
986. Φαρσεῖν (παηςῖιῖγο Ἠϊο αδαγραέΗΥ, ταέ 1001. ὦ Φοῖεε πυργώσας Τ.45ο. 

ΣΙ 5 
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ΧΟ. Ὦ Φοῖξ) ὁ πυργώσας τὸν ἓν Ἰλίῳ στρορὴ αἱ 
Ῥότειχῆ πάγον, 

Καὶ Πόντις κυανέαις 

Ἴπσοις διφρεύων ἅλιον πέλαγος, 

1005 Τένος οὗνεκ, ὤτιμιον ὀργά- 1015 

ναν γέρα τεχτοσύνας Ἑ-- 

νυαλίῳ δοριμιήστορι προσ» έντες» 

Τάλαμαν, τάλαιναν μεθεῖτε Τροία : 
Ἅ 2 } 5 -” / 

Πλείστους ὃ ἐπ ἀπταῖσιν Ἄϊμιοεντίσῳω  ὠτιότρι α.. 

Οο. Ο Ῥμαῦε, αι ἑαχτίρις πααπ δα ἵπ Πο 

ΈῬοεπο-παιπΙίαπα οοἶ]οπι, 

Έπ Νερίήπο, αιῖ νολαχῖς οατι]εῖς 

Ἐηαῖς ΡοΥ ππανίπαπα Ῥε]ασιις, 

1005 Ω ατα Ἱπποπογαίαπα ορείατα 

Ἐν ατα Ποἵ ατα 

Ματ ρασπαπά]-ρεπῖίο αἀάϊεσηίες 

Ἠο]αια]ςεῖς ππίδεγαπα πηϊδοταπα Ττο]αΏ) 5 

Ἐν ρ]αχῖπαος αἆ τίρας Ῥιπιοπίῖας 

Β, οὐκ ἐᾷ. ΕΙ. 15. Τυ. ταῦτα εἰπὼν ἔρχεται ἔχων τν Ερμιόνη». Ταιτ. 1001. 5ᾳᾳ. Θαυ- 
µάδει ὁ χορὸς, πῶς παρὰ τῶν 9εῶν ᾠκολομή»η ἡ Τροία, καὶ ἀτίμως ἑάλω. ἳ παθὼν δὲ τῇ 
᾽Ανδρομάχῃ ὀδύρεται τὴν πιόρφησιν σῆς Τροία. Θα. Ταυ. 1005. 8ᾳ. Ὀργάνων χέρα] 
᾽Ανσὶ σοῦ χειρὸε, καὶ πεκποσύναν ἀντὶ τοῦ Ἡ σεκτοσύνη», ἤγουν ὅσα διὰ χειρῶν σεκτήνασναιο 

3 ΑΠ, σίπαδὼν δὲ ---- Τεοίας : 91Ο Ἱπαρία Ἠου Ποτὶ θἸρπίβοατεί. 
} Εαάσπι πβηιθ 84 ν. τεκτοσ. δυηί Ἱπ Ταμγ. ἵπ ππατρ, Ργῶίετεᾶ 51ρΓα ν. ἀντὶ τοῦ ἐργαστικῶν 

-- Ν” 

χειρῶν. τὸ ἔργον κο) τὴν χωτασκευήνν 

1009. εὖτειχῇ πάγο», ὄεπιο πιποέιι οοῖ- 
επι. Ἠϊπο αρ. Ἠοπι. Ίλιον αἰπύ. ΠἨεαίῇ, 

εὐτυχῇ Τ.α5ο. 
1004. ἵσποισι Τ,αδο. 
1005.6. ὀργάναν ] 1άθπῃ σδί, αιιοά ἐργάναν. 

ος νοτο ἨΗοδγοΏῖ5 Ρο ἐεγάτις εκροηῖξ, 
Ἠίπο ὀργάναν χέρα φἴππα] δαπηία Ιπίσγρτε- 
{ΟΥ ιαΛιίπι ορεγαίγίοςηι, οἶνο Ἰάδογεπι, φιεῖ 

φιαπῖριι ἐοϊογαίι. τεκτοσύνας 3Ώ ὀργάναν 
χέρα τοσί Ῥοίοδί; 5εά 5ἰπιρ]οῖας Εοτοί 16- 
5610 σεκτοσύνας τ᾿ αοζα»α(ἶνο ατα. 
εἰ ἰαδογέπι αἱ αγἰ([ιοἴιι υἐδίγιώι Μαγέϊ αἀαϊ- 
οθπιίο» πιῖσογαπι 1 γο]απι ἀοδεγιιϊδίς ἓ Ἠισα. 

Ἐ) Ἰοεείοιιο Ῥαγῃ. (ὀργάνον) Η οκ] ας Ἡ 1. 
νογας: Οια ἆθ οπιίδα παπι υεδίγαηα, «([ῖ- 

Ποατιάϊ πιδίγιπισπι{ιήι» ἐπιιοπιογαίαπι «Ματίῖ 
Ζαειζατιάἰ μεγίίο αἀαἰοθχέες. «Ιδεείς. 

ὀργάναν Υείιι5 Ιαοίῖο Ῥτοῦα οδί, ΏαίΠε- 
5Ίαηα ΠΙμΙΗ,  Οοηδσίίο εδ: χέρα ὀργά- 
ναν σεκτοσύνας, πιαπηι ε[}εοίτίοεπι Γαὐγίος. 

1εεῖδᾗ. 

ἐργάναν Ἱορῖε Τουρίας Επιεπᾶ, Ἠ εκγεἩ. 
Τ. ΤΥ. Ρ. 645. 

1007. προσθέντες. αἀάἰσσπίε». ἩἨεδγ- 

οἨί5: προσ3εἶναι, σὸ παραδοῦναι πῷ ἔώνη- 

μένω ὑπὸ κήρυκι- Ἱπάθ πρόσθετοε, αἀάϊσμις, 
ααῖ ογααϊ(οχί ἵῃπ βαινΠίαιη αάΙσϊίαιχ. 
Ῥ]ιατονας ἵπ Ταοι]]ο: αὐτοῖς δὲ σέλος 

μὲν ἦν προσθέτοις γενομένοις δευλεύειν. Ιάθπα 

γι. Ρ. 15818. ὥσπερ ὑπὸ κήρυκι προσσι»ε- 
μένω». Αίπεπα5 Ρ. 607. καὶ τῷ φωλᾶνσι 
ἄλλῳ τιυὸ 9ἄττον σροσΏέντι. Ῥατίδίθης, 

αμαίαος (παπα ἵη Μ5. Β. Ἠίϊαίιας οδί α γν. 
948. αἆ ν. 1201.) Ε]ου εἰ Εν. 1486, προ- 
φένσε. ἨΜιςς. - 

Ἰ1οαί]. Ἱία Ώαπο γασθυπη ἁῑνιάϊΙε : 

Τοπίοιδ α πια]οία ἀϊπιθίος 

εαία]αοίας. 

µήστοει προσφέντες Ῥεπλιοπηπαετῖ5 ἀαείγ 1 ολ. 

Ἐνναλίῳ δορι---- 

ος ἵπ απδίορΒα : 

ἡ 
ἡ 

ς 
ο 
1 
Ἡ 

| 
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1010 
/ 

Ἐὐίππους ὀγους 

119 

1020 

Ἐζεύξατε, καὶ Φονίους 
᾿Αγδρῶν ἁμίλλας ἐ9ετ᾽ ἀστεφάνους' 

᾿Απὸ δὲ φδίµενοι (εξᾶσιν 
Ἰλιάδαι (βασιλ/ες: 

1016 Οὐ90δ ἔτι πυρ ἐπιθώμιιον ἐν Τροίῳ 1ὅσσ 
” / ” / 

Θεοῖσιν λέλαμπεν καπνὼ }υώδει, 
.Ν ) 3 

Πολλαὶ ὃ ἂν Ἑλλάνων ἀγόρους στονωχὰς 
/ ᾿ 

Ῥελαοτο δυστάνων τοκέων ἄὤλογοι, 

1010 

στρ. β'. 

1040 

Ῥνασίαπάβριας οη 5 Ἱηςίγασίος ο Υγς 
ο υαηχ]ςες, οἱ οσγαπηίπα Ιοία]ία 

ΎΥΠΟΓΗΠΙ Ῥοευϊςεῖς, οοτοπαγαπα. οκροετίθη(ῖα : 
Έτ αβῖογιιπ{ ππο γαι] 

Τα Τρσ85 : 

1016 Ἀεσιο απΏρ]α5 αγατάπη Ισηῖς ἵαπ Ττοῖα 
Τηϊς Ἰασοσοί οἀοταίο ΕΙΠΠΟ. 

ἸΜυ]ίο νενο ἵπ ΟταοογΗπα οοποίοπίρας σοηηῖ (ας 

Οαπεβαπίέ ΡΡορέε» 1πέο]εος παρίῖας 1χογθς, 

5, Ου. Τίνος οὔνεκ] Τένος ἕνεκα τὸ σῆς χειρὸς τῆς ὑμετέρας ἔργον ἀτίμως παραδεδώκασε 
σῷ "ρε: σι. Ταατ. 1007. Δοριμήστορι πσροσ».] Παραδόντες τῷ πάντα διὰ δόρατος 
ρηχα νωµένω. Τα}. 1019. "Εετ᾽ ἀστεφάνους"] Αἷς οὗ πρόκειται στέφανος, κακοστε- 
φάνους' στεφανοῦσι γὰρ σοῖς ἓν πολέμῳ νικῶσι τὸ ἅρμα. Ἐ]. 15. κακοστεφάνουε, τὰς 
ἐχούσας στέφανον σὸν «άνατον. Ταιιτ. 1017. Ἑλλάνων ὦγόρους] ᾿Ανσὶ τοῦ ἀγορὰς τῶν 
Ἑλλήνων. Ταχ. ΕΙ. 8. 1018. Δυστάνων σεκέων] ᾽Αιδρῶν νυμφίων τῶν ἤδη πατέρων γε- 
»ομένων παρὰ ταῖς ἰδίαις γυναιξίν. καὶ αὐτοὶ γοῦν ἀπολοφυρόμενοι τὰς οἰκείας οὗ μόνον γυ- 

ἔρ' ἐδ᾽ ἔτι πῦρ ἐσι- 

βώμιον ἐν Γεσίω. 

ΟΡρεουίαις οδί Ἠοαίπῖο Ῥταποκ. Ἀοε. 
δοριμήστωρι Τ..5ο, 
1008. σάλαιναν σάλαιναν μεθεῖσε] Τία 

Ἐά. ΛΙά. εἰ ΜΒ. Πεοεπίίοτος ΕάῑΒ, 
6Ιχοχε Τγροίμεία», σάλαιναν μεθ εῖτε σάλαι- 
αν. ισα. 

µεβεῖσε Τροίαν. Ἐ. Ἰμαδο. Ἠιγπ, 
1016. καπνῷ «νώδει] Πα Ἐά. Α]ά,. οἱ 

Μ55. Ἑατπεδίάς θνώδει καπνῶ. 
Ἐταποξ. 5οεπέας ]αάἴοίαπα ἉΠαςσταν]](αά 

ν. 1054.) εί 5οΏΣΙΤΏ, ρεγπιυίαν]έ 5ορΏετ 
οί απ{ἴδίτορμεῃ. Βίο αρίο οοβατοπί οιηηία, 
5ἳ, 4158 γιι]σο απεϊίτορῄῃς, οδέ 5ίτορ]ια, σολ- 
λαὶ δὲ (τερείοπάμπα ϱ Υ. 1017. Ἰλιάδες, 
δυστήνων πατέρων ἄλοχοι μέλπονσο στοναχας 

ὤνὰ σοὺς Ἑλλήνων ἀγόρους, καὶ ἔλειπον οἴκους 
πρὸς ἄλλους εὐνώτορας. ὁ σοὶ μόνη, ὥὤ Ανδρο- 

μάχη, οὔτε µόνοις σοῖς Φίλοις, δύσφρονες ἐπέσπε- 

σον λύπαι. ἐνόσησε καὶ ἡ Ἑλλάς. δέβα Τέλο- 
πο». Ὑ. Βχυπεκ. Ἀεεᾷ. 

1017. Μ55, Ὁ. Ε. ΕΙ. Τά0. Ῥ. οιπα 
Εάἀ. Α]ά. εί Τια5ο. ἀγοραὶ ὦχόρουε στονα- 
χάς. Ιπ ΜΑΣ. Α. ἀθεδί ἀχόρου. Ὑθταπα 
Ῥμίο ὦγόρους, Ύαοᾶ νατῖο Ῥοδίοα ἆερτανα- 
σπα οδί, αλῑῖς ἀγορὰς Ἰεσοπεῖρας, αλῖς νο- 
10 ἀχέρους, ἀοπες Ῥτουθδςια (ειηροσίς αέτα- 
ασε εοΠρίητα α Ἠρταγ]ις τοοερία εδ. Ἐα- 
πηῖηας οοταπα Ῥορι]ο Ἰάσοτο ςαπηπα] ἀοἶο- 
τς αρίααο Ππά]οίαπα οςςοί, Πιδρίαπα Υοτο 
πηασῖς, απαπα ἵπ οτασἷα, αδ] {ατηῖπα ϱ0- 
τατῃ εαία είιαπη «οσπα{οζΙΏ} Ρεῦ νετεζΙΠ- 

ἀἴαπα νὶακ ]οᾳα1 ααἀσραπί, ΝΙάς αι» ἀῑκί- 
πηις αἆ Ῥ]μαπῖς, Υ. 1285. Εχιαί γοχ 
ὤγόρος 1ρΗ1Ρ. ἵπ Ταιιγ. ν. 1096. ἨΠστο, 

Έτ. ν. 419. Οσπίετυπῃ ἄλεχοι αὐφο]μίθ 
Ἠίο ππιιζίογες ποίῖαί, ΠΟΠ τε]α νε οοπ)ιερεν : 
ααοά ταταπα αϊάεπα, 5ο ΠΟΠ 5ἵῃπθ ΕΧεπῃ- 
Ριο εδ. Ἠοπι. Οἀγ5ς. Ι. ν. 41. ἐκ πόλιος 
δ ἀλόχους καὶ κτήματα πολλὰ λαβόντες 
Δασσάμε». 9ορΏ. (4. Τντ. ν. 191. ἓν δ᾽ 
ἄλοχιοι Πολιαί τ᾿ ἐπὶ µητέρε. ΤΟΙΟ σεχέων 
Ἠεαμίμ5 λεχέων. Έπαπαιαη πρῃιο {η- 

Π 4 
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Ἔικ τ) ἔλειπον οἴκους 
λ 2/ λα 2. 3 λ λ - 

1030 Ηἶρος ἄλλον εὐνάτορ' ουχ σοέ μον 
ν 

ο Δύσφρονες ἐπεπεσον 

Ἠε]ηαιογαπίᾳαο ἆοπ1ος, 

1050 Αά πποτί Πα ππατῖζαπω οιπίος, ποὮ ΠΡΙ 5ος - 

Ἐτὶδίος αεοϊἀσγιαηέ, 

, ναῖκας, ἀλλὼὰ καὶ παῖδας ἐπύθουν. σα. Ταυτ. 1019. Ἔν δ' ἔλειπον] Παρὼ σοῦ Ὁμή- 

θου, “- αἱ δὲ που ἡμέτεραί τ᾿ ἄλοχοι καὶ νήπια σέκνα. 41. [0β 136.) Ταυχ. 1020. Τ1ρὸς 
ὄλλον εὐν.] Πολλοῦς δηλονόσι ἄλλευς ἐγαμήσαν διὰ σὸ τοὺς προπέρους τενηκέναι, Ταυ. 

Οὐχὸὲ σοὶ μόνα] Οὐ σὺ, φησὶ, μόνη ἔξέπεσες σης σρὸς «εὺν (1ορ. Θεών) Ἄ εὐσυχίως, οὐδὲ 

- ; . - κ εκ ὴρ : Σζέ. 3 σα. Ταν. τῆς πρόσ»εν εὖπ. οἱ αὉ 1Π. φησὶν, οὗ μόνη ἐξ. Β. Τατ. οίϊῖαπι οποίαίιιπι Εᾷεπεζε. 

Τη Βπε Ε]ογ, αἀά1ξ, οΠ1. σου, οὐδὲ µόνον τός φίλοις σου. 

: 

οοπιπιοά στη {οΥ6, ΙΠ1Ο ΟΠΊΠΊΗΤΗ {ογίο οΟΠΙ- 
ΠΙΟΚΙΡΘΙΠΗΙΤΗ, σελέων. στοναχὼς Συσσώνων 
σελέων, δεπιί(μ5 οὗ ἴπ]ειίοία δασγα, νε] ὕπι- 
«εἰίεος πιιρέία», οιαπάο σέλος νοίοίριις5 
Οταπηπιαοῖς να]εί γάμος. 

Ώε Ἰος Υοτρο Ῥ]άτα ἀῑσθπηας αἆ Ώμος, 
507. ὈὨΜμςα. 

᾿Αχόρους στοναχὰς] Τία «αγπποπ ρτὶςε]- 
ης Ιηίθστῖ(α1 τεςεέιο, ἀε]οίο, ααοά Ῥτα- 
πηῖδδιπα οταί, ᾽Αγροὰε, ΟΠ ΠΠ]. εἱσηίβ- 
σαςαί, εί γεγςιῖ θίϊαπα ποσθβαί. Τίέα οΠΙπι 
]οσαπιάϊ δαπί Ἠ]ας εἶαιδα. ἐθτιηϊηϊ: Πολ- 
λαὶ ὃ "Ελλάνων ἄλοχ.οι ἀχιόρους στοναγὰς 
(διὰ) δυστώνων τεκέων µέλποντο. Οιοᾶ οἳ 

ἀγορὰς τοΏησα», {πα οχ (απίοτί εοπ]ες- 
ἴωγα Ίεσας (πο/16 5Η Ἰδίας ἀλόχου πα- 
λάμαις Υ. 1036. αέ τεεροπάθβηί οἱρί ἸΙδίας 
ζλόχου παλώµαις οἱ ὠγορὰς, ἀχόρους σσο- 
ναχώς' 5ΊΠ τὸ ὠγορὰς τείῖηθας, θίατη Ῥτο 
ἂν απίε Ἑλλώνων ο ροπάιπα ὦν, ποά ο- 
ῬιέοΥ πποπεπάωπα; τέ οιἶαπι αποὰ Α]άιις 
ὠγοραὶ Ἰασαί. Ῥιίο απίθπ, Ρος 5οἴο- 
Ίωπα αἰασπι, απ νῖνη σῷ ὢν πο νἰαΤε, 

:96ά Ῥτο ὧνὰ δπιδίέ, ὠγορὰς αἀαιτη, 
Ἠ]ῖηο ΕΓΤΟΥ ΟΥ{15. 1αγγιο». 

Ἐτυπε]κ. εἀ]αΙέ οἷς : 

πολλοαὶ δ᾽ ἀν᾿ Ἑλλόνων ὠγόεουε στοναχάς. 

3εεᾖ. 

Ῥατάσομ]α ὤν ϊς Ίοομπα ποπ Ἠαβοί. Βἱ 
ΔἴετΏ ὤν' ΡΥΟ ἄνὰ Ίοσας; εί ἀγορὰς τεπεας 
(4 1αΠ1 γοςεπα π]μ]] Ἠ]ς φἰσπίβσοαχο ΤΩΙΤΟΣ 
Ῥατηοσίυπα αβήττηαπίοα), οπιπία θγΠέ 
Ῥετερίεια., Ἰ,εσεγο {4πηςΠ οἶπα (Οαπίοτο 
1π 5θ6ΙΙπάΟ 5ίΓΟΡΗ. νθγδα Ώθορςςο θε], τί 
υέ πείτάπῃ αΠΡΙσορΏα τοβροπάἆσαί : 

Ἴδίως ἀλόχου παλάμαις. ΗΓεαίή, 

1017. 55. ΟΠογιις ΠΠΑΙΟΓΙΙΠΙ ΥΘΟΘΠΦΙΠΗ Ε1- 
61εΗ5, ασς Ιπάο αὐ οο {6ΙΩΡΟΣΥΕ, 4ο Οταοί 

αἆ Ἔτο]απα οχοϊἀοπάαπι Ῥρχοίοοᾶ οαηί, 
Οτασἵαπα οεεαραύεταηί : 

3, 
πολλαὶ ὃ, ΙπηιΙ{, ἄν Ἑλλάνων 

ἀγοραὶ ἄχόρους στονωχὼς 

µέλποντο δυστάνων τελέων ὤλοχοι 

ἔλ, δ ἔλειπον οἴλους 

πρὸς ἄλλον ΕΥΝΑΓΟΡΑ. 

Ἐκηιριϊπιις οοτγαρίαπη ἸοείΙοπθηι ο](ίο.. 
ηῖς ΑΙάῑπα εί ππι]ίογαπα Οοάἵσιπα. Ῥτ. 
ΤΏΙΠΩ ὨΙΗ1 εςὲ ὦγοραὶ ὤχόρους σποναχάς. 
Μικστανῖις ὠγόρονε νοεταπα Ῥμίαί, τοοίθ 
πάσα», Ὥας νους ἀερταναία, αλῖς ἀγορὰς 
15 ἀχόρους Ἰοσοπίρι5, (επηροτῖ5 Ρτορτες- 
δι, άχατη(ιιε Ιεοίίοποπη ἵη {εχέμπη Ἱτορ- 
ϱ1596, ΘΟιιοά Ποπ Ἱία ΤαΤΟ {ασοΙπα 6556 ΤΟ]. 
να Οπβσσο απ[φῖίες Παιιά Ισποταπί. ὉὍΌε 
ππαπα εχεπηρ]υπα Ἰαμάειη, Ἱεσίίαχ αρ. 
Απίοηπίαπα Τήρετα]επι. Οαρ. ΧΥ. αλλ) 
εἰ μὲν ᾿Α9ηνᾷ σις ἱερὰ ποιῶν ἐκάλεσεν σὰς 
αόρας, ὤπέλεγεν ὃ ἀδελφὺς σΏν κλῆσω" οὗ 
γὰρ ἆγαπᾶῶν, ἔφη, γλαυκὴν «Φεὸν, ὅτι σαῖς 
αὐταῖς χώραις κόραις ὀφθαλμὸς ἐνην μέλας. 

1,ερεπάαπα νἱάθέατ: ὅτι σαῖς χόραιε ὀφ- 

9Φαλμὸς ε. µ. 0θαοἆ ο Ιπ σαῖς χώραις 

τηυίαίμΠ} 6556, α]ῖας Γογίαςςε ππατρῖπϊ αἰ- 
5επ]ρδῖέ γᾳ0. ταῖς κόραις ἶάᾳιιε Ῥοδίθα ΟΙΙΠΙ 
Ίρρα εοττυρία Ἰεοίῖοηπο Ι]οευτη ἵπ {οχίι οἳ- 
Ππαῖς ΟΙ αἰίει Ἠσπο Ίοσυτη οοχτίσοπ-- 
ἀμπι Ριίανίς ΜιπΚοτα» γοσεπη χώραις 
{απηεπ Ἱπάιεεπάαπα ο59ε νΙάῑε. Τη ΟΌΠοτο 
Ἐτιρίάϊ5, 4 πετά {ταείατωις, ὠγορὰς νθ- 
τά} Ῥηΐο εἶπα ἨἩεαίμίο εί ]εσοπάωτη : 

πολλαὶ ὃ᾽ ὧν “Ἑλλάνων 

ὦγορὰς στον χῶς 

µέλποντο δυστάνων λεχέων ὤλοχοι, 

λεχέων, ααοςά Ίππα ἨἩ εα(λ]ο 1η ππεΠίθΠῃ Υθ- 
ης, αἆ 56ΠΣΙΠΙ Ῥ]ατις πεζεβΡατΙΙΏΙ ϱ5ε6. 
νάθέατ. Δά 5εηιεπίες νειςις. 
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Ἱόσον Ἑλλὰς ἔτλω, νόσον' 

Διέδα δὲ Φρύγων καὶ προς εὐκάρπους γύας 

Ἄοη απηϊοῖς {ἐμῖ5, ἀ4ο1οχο5. 

ἌΤουραπα θαςαπιε Οτασῖα, ΠΊΟΣΡΗΤΗ. 

Τταηςής αμίοπα οἱ αἆ {ωευπάα Ίυσετα ΕΠΙγσαπι 

- 3 / 31 ΄ . 

Ῥ. μόνοι οἱ συγγενεῖς σου. Οι. Τα. ΕΙ. 15. 1091. Ἐπέσον] Τρ. ἔνεσπο. Τ0011. 
. -- / 

Νόσον, Ἑλλὰς ἔτλα,) Βούλεται εἰπειν, οτι 0 λλῶ ' 

“Ἕλλησι καὶ βαρβάροι». σοι, Ταυν. 1094, 2 ΄ ΄ ᾱ, 

χησε, καὶ ὅσι µία ὀλέλρου πεόφασις γ2γ2νεν 
4 ς 

109: . 

ὢ μόνον ᾗ Ἴλιος. ὦλλὰ καὶ ἡ Ελλὰς ἐδυστύ- 

. ΔΝ Ν "3 κ. / ε/ 

Διέδα δὲ Φρ.] Μεγώλην, Φησὶ, νόσον ὑπέμεωεν ἡ ᾿Ελλὰς την τῶν Ἑλλήνων λωγνείῶν, τις 6 ., 2 

«ΤΠ λῖς «οἀᾷ, 5ο]ιο]ῖοι αἁ ν. 1014. αἀδοτρίαπι εδί, αρί Ε]οτ, 15. εἰῖαπι ὅτι οὐ μόνη ἡ 

Ἑλλὰς, ἀλλὰ μα) ἡ Τροία ἐδυστύχησε». 

ἔλ, δ) ὄλειπον οἵ μου: 

πρὸς ὤλλον εὐνώτορα. 

αοιίο αβιπιαάγογΗέ ἨΤαδογανίας: ΆἈΠΙχαπΠα 
6556 οἱ Ίος Ιπίογ ασίία πιαπιογαίαπα Εαοτῖέ, 
ααοά Ἰπέαπαία ροῦας ποίαπα ἵπαχοτο ἆέ- 
Ὀιμςςθί. Τ]]ο αιϊάθπα πεὸς αὖον εὐνώτορα 
Ἰεσοπάαπι οοπ]ο.  Ύοτθος πέ 5αἲῖς Ρεπο, 
Οιἷά 2 εἱ Ἐυπρίάεπι 5οπῖροί55ο ἀῑσαταις: 

ἐλ δ᾽ ἔλειπον οἴρους 

πρὸς ἄλλον ΟΙΚΗΓΟΡΑ, 

1οητιώπι γεἰίφιιεγιιπέ εἰ ἴαγεδ, φιιο 7ιουι5 
ἀοπιζπιι5 οοσιραδα.  Ἔτδδείππα 5απε Χ6ς, 
απαπῃ, {οί Οταοῖς αἆ Ἔτο]απα οοςῖςῖς, ἂς- 
εἶάϊ55ᾳ σαϊῖς Ῥγορανῖ]αο θε. Τπ Ἠας οπίπα 
Ῥ]ασίαπα {απηϊατσα ταῖπα 14 ονοηῖί, ααοά 
Ἠοταβις σαπῖί ΤΙ. Οατπ, ΧΥΤΤΙ. 96. 

--- ρεΙΠίαχ ραίογποἙ 

Τη ἶπα ἔετεῃς Ώ6ος 

Ἐΐὲ πκος εξ νῖγ «οτάϊιάοξαι1θ ΠαίΟ5, 

ποὸς ἄλλον οἰκήτορα, πιουὶ ἀοπιώιί αγαίξία. 
Φίο πρὸς σί; οι]ιιν γοὶ σγαέία, φιαμγορίε; 
αὐαπα 5ἱσπ]βοαίΙοποία Ῥγορροβίϊοηϊς πρὸς 
Ἰλαδιτανϊτε ΑΡτεδεΗ, αἆ Ἐκοβγ]ατα 1, ΤΙ. 
Ῥ. 494. οί -σρὲς χάριν θοᾶσεπα 5οτιδα ἀῑχῖί 
Φορ]οε]οες ἵπ Απηίίσοπο 99. οἰωνοῖ; γλυκὺν 

9ησαυρὸν, εἰσορμῶσι πρὸς χάριν βορῶς. Ἡ. 6. 

βορᾶς ἕνενα. ν. Ώοιν]]]α ἴπ Ολατίι. Ρ. 598. 
εᾱ. ΤΗρ5. «αεοῦ». 

1018. Ἐτιπε]. ο τεπῦΣ. Τρ. 5ογ1ρ5Ιέ σο- 
κέων (αοᾶ πιαίτος Ἱππιυ]ε ραγνα]οταπα Ἠρο- 
τογαπα Ῥασίριας αἆ Ττο]απα οερθῖς οτραίο- 
τα. Βεεζ. 

δυστώνων τεκέων ἄλοχοι]΄ Ὑοτίς : ἴιε ί- 
οἴεπι Πίογιπι οοπ]ισεδ, Θοτατα 5ο1]]οςί, 
αιῖ αἆ Έχο]ατα Ῥοετίεταπί, οὲ ᾳαἶδιι5 ραίτες 
αἀαο εταηί 5αρογειῖτος, απάἆᾳ οί ΒΙΙ αρ- 
Ρε]απέατ.  ὙἈΝαπι νετοίοπεπα νι]σατοτη, 
1υχῶ 4ααπα Ί1ογεν ἀἰοαπέις ῥγορίεν ἴπι]ο- 
[ἱζ65 [11ο πεπιέέι» εαἰἀἰδεε, υἷκ ρτοραβί]ειη 

Ρο, εαπη Ίσα ἴρρας απχούθς π]ος ἀῑοαηίας 

ἀοπιος τοαις5α, οἱ αἆ αἰἴαπα πιαγέατω 

1ν]55ς, ααοά ποι οὗ ΒΙΙ, 5εά οὐ ππατῖα, 
τηοτίοπα εοπεϊρίςςα υΙάσίατ. Ῥαίο (απλο, 
Ροέῖας Εσίρ. 5οτὶραίς5ο δυστώνων λεχέων, 
τί ηας α ραγάευ]α ἕνεκα σα υϊπίε]Ιθεία ρεῃ- 
ἀθαπί. ΕΠεαίή. 

σεκέων Α]ά. Τ.αδς, 
1019. Βτιπεζκ. εἀ]άῑί ἔκ σ᾿ ἔλ. το ἔκ ὃ. 

ΔεεΚ. 
ἐν ὃ ἔλειπον Α]ά. 
1090. απρὸς ἄλλον εὐνώτορ] ὙΝΠτατα, αἳ 

Ἠος Ιπίος ἀδῆα πιπηθταξαπη Εί, ααοά 
Ἱη{απαῖα Ῥοήῦις ποίαπα ἴπιχαχο ἀθριί, ᾱ- 
Ραά Οπασο υίαας, ααἴρας (οᾶες ἀεζα- 
ἐαία ο5ί Ἑναάπα, Τιαοάαταία, Ῥεπε]ορα 
Ῥϊεία. ΑΠ ἰσίέαν Ἱορεπάιπα πρὸς αὖον 
εὐνάτορα, αἆ πιογέιπι πιαγιέιπι, 4πετα 56. 
{απηΐπο» ασ αριιά Ιπέοτος αροεπίαπη, πποτίε 
οἳυί τα]έγο εοηδοίία, αωα]νατίπί, ἨεσγεΠῖ- 
Ἡ5: Αὖον---νεκρόν. αδί ν]άᾳ Ιπίοτρτοίες, 

ἀχλ σοὶ μήνα] Νεο Απάτοπιασπεῦ Εῖς, 
πθς ἨΠογπΙοποη, Ιπίε]]σοτε Ἰ]σσί, πασά 
πι]]άπα Ῥος {οίαπα οὐεω γορδσίαπα, ΈΓα- 
εἴ]ο οιοἆο, ῬλΗτ]]οίῖσοας πη]θτες, εκ ηυ- 
Ῥιας Οποτας εοηρίαί, 5ο Ἱπνίσεπα Πῖς αἱἱο- 
ααἴ. Οοπίες ἨΗΙρρο]. 562. ἨΜιςς. 

Ἠος, Εὐνάτορα" κοιμώμενον. {. συγκοιµώ- 
ΕΥ 2Υ. 

Τω πιεπῦτ. τος. ἵπ ἐθχίτ, οοάσπα αίτα- 
πηΘΠ{Ο, δὲ πο οα]απαί ἁπσία σεπρίαπη : 
ἐχὸὶ σοὶ μόνα, ὦ Ἑρμιόνη. ᾿Τ8ΙΠΕΠ ΥΟςΘ5 ω 
Ἑρμιόνη ιπέ ϱ]οδρειτα. Ἠσ. αἆ γ. 50. 

3εε]. 
Νο νίάθο, οἳσ ἵπ ἀχ) σοὶ µήνα Όμοτας 

Ἱπίο]ϊσί ποφαθαί Απάτοπιασμεη τεβρῖσσχε, 
οί αἰ]οαιῖ, οαῖ {ανεραί, εί Ἱπ]ῖο ἀῑκίι τὰ 
δὲ σὸν οἴκτω φέρουσα συγχάνω. Ἠγιπο. 

1094. Ἐτιποκ. Πα οκ θυ]έ : 

διέβα δὲ μα) Πέλοτος 

πρὸς εὐκώρπους γύας. 
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.). 

1006” ἍΣκηπτος, σταλάσσων ᾿ Αἴδα φόνου. 

Ῥέδακε ὃ ᾿Ασρείδας ἀλόγου παλόάκαις» 
3 υ “8 4 / « /΄ ζν 

Αυτά τ ἐναλλάζωσα Φόνον Ξανάτῳ 
Γ 

Προς σέκνων ἀπήνρα' 

ΘεΕ, εξ νν κέλευσμ’ επεστράφη 
ἹΜωντόσυνον, ὅτε νι’ 

᾿Αργό»εν πορευ»εὶς 
’ / / 

Αγαμεμλονειος Λέλωρ, 
ι / 2 Ἀ / Ἆ / 

Δδύτων ἐπιξὰς κτεάνων. Αιαπρός Φονευς. 

ὄντ. β. 

1050 

1090 

1055 

1026 Ἐπ]ππεη, «αἆεπι οορῖοδαπα ε]]αης, 

Ῥοτῆί απίεπα Ααῑάς. «ϱΟοπ]ασῖς πιαπῖριις, 

Ίρεαφυε σεπετα(ἵοπεπα εοτωταίαη5 ΤΠΟΣί6, 

Α Ηροτῖ5 ἆθςοθςςῖέ, 

Τσι Ὠοϊ οαπι ονογεῖέ πιαπάαέτῃ 

1050 
Ατσίς Ῥτοίεείμ5 

Ασαππειηποπίας5 Β]α5 

Ἐαάευτη, οί Ἠ]ε πιο 

Ίπασσθδσα Ιπστοάῖοπς {επαρία, ππααῖς ΙΠ{ρΓ{οςίοι : 

5, διαβᾶσα ἄχρι τῆς Φρυγίας Ἀρήνους καὶ συμφορὼς ὠπειργάσατοι Ταιχ, 10965. Σσαλάσ- 
σων ᾿Α. φόνον.] ᾽Αἴδη αἷμα σπένδων, στάζων καὶ ῥέων. ΕΙ. 15. 1097. Αὐτά σ ἐναλλ. ] 

᾽Αλλ’ οὖκ ἀπιμώρήτος ἔμεινεν ᾗ Κλυσαιµνήσσρα, παρὰ πῶν Ἰδίων σέκνων ἄναιρεθείσα, ὧν- 

σιδοῦσα σὸν ἑαυτῆς «άνατον ὑπὲρ ποὺ φόνου σεν ᾽Αγαμέμμονο. Ο1. Τατ. 1099, Θεᾶ, 

κ Τη οοἆἆ, Ἰου αἆ ν. 1025. αἀθοπ]ρίαπι ορί. 

«Ως οπηίπα 1ου Παρ]ίατο ἨΟΙΙΘΑ Πέλο 
πος, ΠΟΠ ὤρυγῶν. «ΒεΕΟ. 

1096. Οοηρίιγασίο εδ: σκηστὸς ἄϊδα 

σταλάσσων Φόνον. Πἱ5ί {οτίε Ἱεσεπάιτη, στα- 

λάσσων α͵ρ ἄφβονον. Μις. 

1096, Ἐπποπάαυαί ΟαπίογιΙς: 

ἰδίως ἀλόχου παλάμµαις. 

Αησαπι Πυ]ς 50 5Ρἱο]οπί ἀθάΙί νοχ 5αροτβιια 
Ἱη ἀνσιστοίχῳ, 48τη, Βαγηθοίαπω Ἱπηϊτας, 
5. οῖαπι αισίογο, τεδεουῖτωα5, ΛΜις2. 

Ῥτο ᾿Αἴδᾳ Ἠεαίμ. πηανι]έ ᾿Αΐδα 1π ϱε- 
η]έ, οἶοαιε οὐιάΙ{ Βταπεκ. ες, 

Τία εὐϊάα Βεεκ: 

βέέωχε Σ’ ̓ Ατεείδας 

᾽Αλόχου παλάμαις. 

Ἐκ Πϊςάιοῦιις νοτεῖρας απιτη {εο (ΒτυπεΚ. 
Ῥτεεευπίρας πωθπΏῦγ. τες. οἱ αἰπ]]έετ 1η 
αΠΗΡΙΟΡΙ. ν. 1027.5. (εά. Β.) Ἠεο]ς. 

1027. Ὑπ]σαία εἰδί εχρ] κατ] {οτίε Ρροίεςί, 
ΠΙΘΙΙΤΩ γόνου, εί ΡΥΟΣΙΤΠΟ γεῖδι πῄρε. γί- 
νον, σεπῖίιγαπι, αἱ Οἆγς5». α. 916. Μις. 

1098. Ἠιις τείετεραί ΎγοςςεΙ. 0055. Ρ. 

165. 6]οβεαπ Ἠ6ς. ᾽Απηθρα" ἄφηκεν, ἀφεῖ- 
λεν. Βοοή. 

1050. ὅ σε] Ἐιά οοπ]αποβῖτη ὅτε, σιαπ- 
ο. Ὁπιπίπο τηα]ο, Ὑοτρατα επίπη 5ο 1 
ἀεριαῖί, πο, πέ ηωπς, ραγεἴρίαπη, 

»ν] Τ,εσεπάυπα Ἠαιιά ἀωρία νῦν. Όστιν 
οπίτα γοχδιις ππαίτοπι Ρτοξεοίιι ε5έ, ποπ αὓ 
Ατρῖς ἵτογ {οοῖς, 5οὰ αἆ ΆΑγσος α Ῥμοσϊάς. 

ἨοαίΠίιης, νυΙγ ἀοοβδδίπιας, 1ηπ αἰα 
οπηπῖα Ἠῖς αρ. Ἠοιῖπεί οηῖπα ὅτε, φιµαπι- 
ο, εί νιν: ἀεϊπάς ἵπ ΡΓΟΣΙΠΠΟ νθχδια Ῥτο 
᾽ΑργύόΏεν Ἰεσίι ᾽Αγιύθεν, 40 αστο: «6 Ἱπ 
Ἀορίηῖ επῖπ Ε]οσίγα”” (Ἠεαιμῇ Ώαςο νε- 
ρα 5υπ{) «έα ργαςῖο Ἠα]ας τηατῖά ταςᾶσο 
αἆ τπαίἰτῖς οεράσπα ρτοζεσίας Ἱπάμοίαις Ο- 
τεείες.'  Ἐαΐσθοτ: 5οᾷ ὦγρόθεν πορευθεὶς 
εἸση]βεατεί, ηῖ {]]οΣ, εαπ α τΙΓθ 1η 1Γ- 
Ῥεπῃ Ῥτο[εςίιπα 55ο: ααος Ίοησε αἴεγ 5ε 
Ἠαῦοι. Ο]γίαπαωπεείτα οπῖπα υτρε αἆ ΒΗ- 
ΑΠ ν]βεπάατη εχερσδεταί, εί τιπῖ ἴπ {ασα- 
τΙΟ εἶμς αδοΡραῖ, ουτα αὖ Οχτεςίο Ἰπίεγβεσία 
εεί. Ε]θείτ. ν. 1159. εἰ 5εᾳ. Ἠεαπεπάμπα 
Ισίίαχ ᾽Αργόθεν, Μιας. 

Φς 
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Ὢ δαῖμον, ὦ Φοῖδε, πῶς πείβοµιαι ; 

Ο Ὄους, Ο Ῥμαβρο, αιοπιοᾷο ᾖος οτεάατη 5 

ΑΠάΓὉΜΕΝΤύΜ ΑΟΤΕΟΣ ΩὔΙΝΤΙ. 

Ώυνι Ῥε]ους ἆς ἀϊδορδει οί {ισα ἨΠεγαῖοπας (πΙέ, Ιπίε[]ῖσοης Ίαο αἲ ΌΟγορίο αοία͵ οἱ 

απας πῖπας ἵπ Νεορίο]επιαπι ἴ]α ]οσεταί, Ἰ]Ησο 56ηεχ πορο(ῖ5 δα] εοηδυ]θπς πιαπάαέ, τί 
ρτοροτα αἆ 1]]απι πηθίογεπίατ, οπΙ Ἰοςδ15 {ηδίάίατυπη οαπι πποποαπέ: απαπῃ 5αβίίο παπεῖας 

αἀοξί, απὶ Νεορίο]επαί «οθάοπι Ἐε]εο εχροπ]έ, Ἰάᾳπο Ίοησα ας Ἰυομ]οηία πατγαίίοπος ασ παῖτα 

τεγαπι Ὠγροίγρος!. Τ,απιοη{α{ῖο Εοἱαί Ο]λοπίοιο 54ρογ Ν δορίο]εππο οσςἵ5ο εί Ίαπα ἵη 5οθΠαΠΑ 

Ρτοάπείο, Αά Οαίαθίπορ]ιεπ Ἠϊπο Εαῦα]α ΡτορτούΙέατ Ῥοδία, εἰ ΤΠείῖη ἀπὸ μηχανῆς Ἱπάι- 

οἵε, απσ Ῥε]ειπι, ππαγέππα οσα 8π πα, οοηδο]αίας; αἴηπο, αδί Νεορίο]εππις ερε[οπάις, 

οπῖαπε Απάτοπιασᾖα οπή Β]Ιο εἰοσσπάα ο55εί, εἀοσοί. Οπιπῖα ία ἀαοταπι εοπς]]1ο Εαοία 

αἲξ, 1ρ8ῖ ἆθππυπῃ Ππηπιογίαέαίεπι εἰ ἵπ Εοτίαπα(ἶς Πη5υ15 5οἀεπι Ρεαίαπη ρο]σθίιτ. 

1096 ΠΗ. Φβιώτιδες γυναῖκες, ἱστορβντί μοι 

1055 εί. Ῥλμηνία ππ]ῖετος, Ἱπίοτγοσαπίά τωῖμί 

.. / ΄ / τν 

9, εῷ ιν μέλ. ἐσυ.] "Ἠκουσεν αὐτὸς σὸ µαντόσυνον κέλευσμα δηλονόσι. ἐπίσηδες δὲ παρέλειψ: 
ΔΝ 21 

πο Ώχουσξνν ἵνα μὴ φανη τοιαῦτα πείθων ὁ τό. σι. Τατ. 1059, Κέλωρ.] Υιός. 1054. 
-- - -- - 3 ; - / .- ρα 
Ὢ δαίµον, ὦ Φοῖβε,] Θαυμάζει, εἰ ὁ ᾿Απόλλων ποῦτο προσέταξεν. πῶς πείβοµαι φοῦσο 

εἰρῆσναι παρὰ σοῦ: ΕΙ. 15. 3 1076. “Ἱστορβντί μοι] Νὸν πυνθανοµένω. ΕΙ. 15. 1041. 

Τατ. ὁ χορὸς Φαυμάζων ἀνεφάνησεν» εἰ Απόλλων τοῦτο πεοσέταξεν. 

Ὅτε νι] 6απίεγις τπανι]έ ὅτε νῦν. Ό πεπα 
5εαιαπίχ Ῥεα[σοτ εί Ὠυροτίας: 5ο τα- 
Ποπεπα σῶ νῦν π]]απη Ἠ]ο νΙάθυ. Οετία 
νε] σορεύ»η ρτο πορευ»εἰς, νεὶ ἐπέβη Ῥτο-ἔπι- 

βὰς Ἰεσοπάιτη; εί Ῥγαίθγρα Υοχ ἐφόνευσε, 
νε] ἐγίνετο, αἆ φονεὺς ποοίεπάα, γοὶ οἴπαῖ]α 
αι]ᾶ ρογ εὐφημισμὸν κυυαιάϊατ. ΆΏαγπες. 

Ἐτυπο]., τεςοτ]ρςΙεζ σε νῦν. Ἰοεί. 
Ῥο5έ νι ἀθοςί αἰαιῖά, 5ἵνο Ἠου Υευρ, 

μΐνε αἰῖο 5αρρ]επάατη, ΠΘΠΗΡΟ ἔμτανεν, 5ἶνθ 
ὅσε εοπ]απείῖτα Ίσσας εί οχροπας φμαάο, 
5ἶνο 7 σε ἀῑν]ξίπα, ο οιιΠ. κέλωρ οοηδίγιᾶ», 
ΡΙΟ κα) ὃ κέλωρ. Πες. : 

1050. κέλωρ] Ηεσγο]ῖιβ οκχροπῖέ Ροί ἔκ- 
Ύονος, υἱός. ᾿᾽Αγαμεμνόνειος κέλωρ 4ο Ότοςίᾳ 
ἀῑοῖεας, Ασαπιοπηποπϊς Πίο. Βαγπεκ. 

κέλωρ] ΌΟ]ο»». ναί. εχρ[ῖσαπί ρου υἱὸς, 
χεοίο. ν. Αγπα]ά. Τ,οσίτ. (αΤ. ρ. 65. ΒεοΚ. 

1055. Οτανε ἵπ Ἠος νετςα νίάαπα Ε/οα- 
Εάσπα πον Γο[]ς, ααὶ ῥτο κτεώνων Ἱοσει- 
ἀπ ρυίαί ἔκτανεν : 

3 ΄ ᾿ ἀδύσων ἐσιβὰς, ἔκτανεν µατοὺς φονεύς. 

αἁψία ἵπαγεδδις, οσοϊώέ, πιαίγί επἰδίετ 
ἐπίετ]εοίογ. ἄδυτα 5οι]οεί Ἠεαίμίο 5ιπί 

Λεπείγαία, Ἱ. 6. Ἱπίετίογες αρ [ατα Ῥατίος, 
Ιπ ααας γυἱτῖ ποπ Πσευαί Ῥοποθίτατο, τε 
εοποράατης, Οταςος αάϊἴαπα Ῥτϊναίαταπα 
χθοθβδ.5 ἄδυτα ἀἰκί9»ε, αιιοά ποπάαπα πηῖ-- 
Ἡ{ οοπαρογίπΏ θδί, οεᾳαῖά Επ]σίάτας, αααπα 

«εηιοπίῖα, οοείαἰέ, Ππια(γῖς εμἰδέετι8 ἴπίεγεο- 
{ον ῥ Ἰ,εσετάιπῃ, πῖ {4]]1οΥ : 

ἀδύτων ἐπιβὰς ἐδεάνων, ματεὸς φονεύς. 

ἕδρανον, {επιμίωπι, αέ Ττοας. ν. 541. ατα 
αηϊοΠοση. ορίπίοπο, αιοά στανῖας Ῥίᾶ- 
ου]απῃ, απαπα ραττιεϊάαια 1π 5αποῖςκίππο 

Ῥ]αδϊ (εππρ]ο γοτδατί ὁ (οπῇες Τ5εμψ]. 
Ἐππθῃ. ν. 163. είδεη. ΑΔίαµε Ὠας Ίες- 
Ποπο ροδίία, Ππασπαπα νίπι Ἠαροί, ααοᾷ 

5οηυ(α : 

ὦ δαῖµον, ὦ ΦΩβε, πῶς πεί Ἀομαε ως. 

Ἐτιποῖ «θΏςιξ, κτέανων ΠΟΠ 6558 νΟσρΏι 
πϊμΙ]1, εά εαρῖιο (γαπσοαίατη,ἴίαφαο τεροφυῖς: 

πολυἈτέάνων ἔπιβὰς 

ἀδύτωνν µεωτεὸς φονεύθο 

Απημεμσασα ᾳποφις, αά πηρίτα οοΏρτιιε- | 
τοηί, επιεπάανΙί, Βεεῖ, 
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Σημήνατ” {σπόμην γὰρ 6 σαφή λόγον, 1050 
ολο δώμιατ' ἐκλιπεσα Μενέλεω κόρη 

Φρέδη σάὸδ' ἠκω ὃ κα» εἴν σπουδν έχων 

Ἐ, ταντ' ἀληνη' τῶν γὰρ ἑαδήρων φίλων 

1040 Δεῖ σὲς κωτ οἵκον όντας ἐκπονεῖν τύχας. 

Χο. [πηλευ, σαφως ἤκουσας' 4ὸ ἐ ἐμοὶ χὠλον 1055 

Κρύπτευ ἐν οἶσπερ ἶσα τυγγάνω πακοῖς' 

Ῥωασίλεια γὰρ τὠνδ οἴχεται φυγὰς δόµων. 

ΠΗ. Τόος φόξου τυχάσα : : διαπέραυέ (401. 
1046 ΧΟ. Ποόσω τεέµουσα, μὴ δόμων νι’ ἐκξάλη. 

ΠΠ. Ἠων ἀντι παιδὸς Ὑανασίμων βουλευμάτων : : 1060 
ΧΟ. Να), καὶ γωναικὸς αἰχµαλωτίδος φόξρ. 
ΠΠ. Ἐν πατρὶ ὃ οἴκους, ἢ τίνος λείπει μέτα; 
ΧΟ. ᾿Αγαμέμνονός νν σαϊὶς . ἄγων χδονός. 

1050 ΠΗ. Τοίαν περαίνων ἐλπίὸ; γημιαε γέλων: 

Ἱπάϊεαίε: αιάἰνῖ επ]πα ΠΟΠ ΟθΥ{ΗΠΙ ΤΙΠΠΟΥΕΠΙ, 

Ωμοά ἨΜεπο]αί β]α τεήπαασῃς ἆοπατη 

Ἠαπο ἀἰθερδεογῖε: νεπῖο Ισίίαχ Ἠαρεης 5ιάἴατα εοσποσορπά!, 

ΑΠ ας «ἶνιί νοθγα. ατα αΏ5ΕΠΕΙΙΙΤΩ ΑΙΠΙΟΟΣΊΙΙΠΙ 

1040 Ἐοτίππας οτατο ἀεροπί 1], αιῖ ἀοπαί 5. 

Οιο. Έε]ειι, ταςίο αι ἶνῖδῖ, πθιθ της ἀθοθί 

Οκεευ]ίατε, ἵπ φαῖθις οἵπα Ῥοδίία τηα]]ς : 

Ἄαπι τορίπα ἀῑδορςςιί {αρϊεῖνα ος ῖς αἀῑριις. 
Φεἰ. Όπεπα πηδίππη πασία ὁ αΏ5ο]νο παγγαάοπσπα πη]]], 

1046 ιο. ἨΠοίιιεης ΠΙαΤΙΙΠΗ, ης 64Ἡ1 ος αἀϊριις ε]ῖεῖαί, 

Σε]. Ἀαπα ρτορίου οοηρῖ]α ἆς πποτία ριιοσί 2 

6ο. απς, οί πησίι εαρίίνα» ται]οτῖς, 

ΣεΙ. Όσπα ραΐο νογο, απέ οππ ϱπο τοΗφιέ ο,άος 2 

Οιο. Ἐπίας Ασαπποπηποηϊς 6απ α θΠέ ἆμσσρης ος ἴριγα. 

1050 Ρε]. Οαπι Ἠαβεῃς 6ΡοΗ, 4Π νο]οης ἹἼχογοπι ἆισογα 2 

5 -- .. 

9. Οὐδ᾽ ἐμοὶ καλὸν] Οὐ πρέπει σὸ συμβὼν ἡμῖν πακὸν τῆς "Ερμιόνης κρύπτειν. λέφει δὲ σὴν φυ- 

Οτασυ]άπι Τε]ρβίοιπα ποη Ῥοίοςί ἀῑοῖ 
ἄδυτα κσέανα, αἱ ηιιαπινῖς οοΠπςΘΦαΠΠΙΙ5, νο- 
«6 κσέανα Ἰπαϊ]σατί ἴνθεαιχος Ὦεἱρβῖοος, 
{ΑΠΠΕΠ ΠΟΠ ἀἴοΙέΙγ κτέανα δύνειν, ἐ]εδαιμγος 
φιδίγε νο] ἴγισγοκί, πια]ίο ΠΙΙΠΙΙ5, ασεώνων 
ἐπιβαίγειν, {]εδαιιγος αἀκεθπιάσγο. ΝΟΧ ατεά- 

γων ΠΙΟίΤΟΠΙ εἶαπη Ἱασυ]α. Ὁπαε ]ος. ἔκ- 
σανε. ο 5επίεηίῖα Ἰοοί: «οί, αἄεὶ ἴπι 
εαπι απἰπιαάυετέ πιαπάαίιπι υαἰθίπια, 

φιαπάο ἐαπι «4βαπιεπιποπέμς Πῑίι για 

22ο/έεία5, ααφία (Φῖνα Ρεπείγαϊία, Ἱπίστῖο-- 
Υε5 9ο]. εοάἴαπα Ῥρατίος, ἵπ αιιας ν]τῖς πο 
Ποσραί ρεπείταχϱ) ὕπαγεβι οσσἰάἰῇ, για- 
ἐγὶδ επἰνίογις οί] οσίο). Τιμη Ἠϊς νοχςιις 
ἁῑνιάϊ ἀενοε: 

᾽Αδύτων ἐπιβὰς απαραίῖσα Ῥαφῖς. 
Ἔκτονεν µατοὸς φονεὺς Ευτρίάευς: 

οί απ {λοίῖοιις οΙη Ιον : 

| 
| 
ἱ 
ἱ 
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ΧΟ. Καὶ σξ φε παιδὸς σαιδὶ πορσύνων όρο», 
Κρυπτὸς καταστὰς, ἢ κατ ὄμμ. ἐλφὼν μάχη: 
“Αφνοῖς εν ἱεροῖς Λοξίου Δελφών μέτα. 

Ούμοι" τὀδ ήδη δειμόν' Μγ, ὅσον σάχος 

1Η. 
ΧΟ. 
11Η. 
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1065 

1066 Χωρήσεταί τις Πυ»)ικὴν πρὸς ἑστίαν, 
/ ” ” τω / 

Καὶ τὰν»ἀδ᾽ ὄντα τοῖς ἐκεῖ λέξει φίλοις, 1070 
Πριν παῖδ ᾽Αγιλλέως κατφανεῦ ἐχδρῶν ὑπο; 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

Ἰω ῥἱ0ἱ νο). 

Οίας ὃ σλήμων ἀγγελῶν ἤκω τύχας 

1060 Σοΐ στ’, ὦ γεραἰὲ, καὶ φίλοισι δεσπότου, 
ΠΗ. Αὖ αἷ πρόμαντις υμιὸς» ὥς σι προσδοκά. 1075 

ΑΓ. Οὐκ ἔστι σοι παῖς παιδὸς, ὡς μώνῃς, γέρον 
Πήλεν' τοιάσδε φασγάνων πληγὰς ἔχει 

σο. Ἐν ει ΕΠ Πο ΡαγαΠς ΏςθΟΘΠΙ. 

εἰ. Ὀαατη Ρεν Ἰηρ]άῖας, αἩ ἵπ εοπδροσίαπα γοπῖοης ρασηαπάο 2 

ὤιο. Τπ ριτο ἔοππρ]ο Αροϊημις οαπω Ὦα])ρΗ]οῖς οἴυΐδιις. 

71. Ἡ οἵ παϊμῖ, ος ]απα οσί αίτοχ: ποῦ αααπα ορ]ογτῖπης 
1055 ΙΤρῖί ας αἆ Εγιίσαπη αγαπη, 

Έτ οσα» Ἠϊς αοία δαπέ, ἀῑσεί απαϊοῖς 1], 

Ἐτίαδαπστα Ππέογβοϊαίασς Λας Αολ]]]ής αἲ Ἰπϊπαϊσϊς 2 

ΝυΟνοῦ», 

Ἠοι α]Ἡῇ, πχϊΠ], 

ΟΩιαἱοπῃ πηῖςος γοπῖο ΠπιηοϊαίΙΓά5 ϱΗ5ΠΙ, 

1060 Έτ αΡῖ, Ο 5α6Πεσ, οί απχϊοῖς ἀοπαϊηϊ 2 

2αἴ. Ἠσι, Ίεα ! απίπχας ργῶρασίθης αυ οχρεοίαϊ 

ωπ. Νοπ ονε ΕΗΡί βας Β]Π, ταέ φοἷας, 6οΏοχ 

Ῥε]ει: {α]ος Ρ]ασας οηδίμπλ Ἠαβοί 

5, γὴν σης Ἑρμιόνης, Ἐ]. 15. 1047. Φόεῳ.] τῷ φόβῳ τῷ ὑπὲρ (αη: ὑπὸ) τῆς αἰχμα- 

Ἀιέθο δὲ Φρυγῶν 

Καὶ πρὸς εὐκάρπους γύας. Ηεαίῃ, 

1054. Ἐ]οεραπέϊρείπηις Ἠ]ς Υουςιι5 ορίίπιο 
{οίαπι οὖσπ εἰαπάστοί:; τέ ρῶπο 5Ηδρίσος, 
δίτορΏεΏ 6556, «1αΙ Ἠμπο αΠδίΟΡΊΟΠ 
ἀἰσοίηις. Λος. 

πῶς πείθρµαι :] θο]]]σοί εἰρησ»α! σΏτο πα- 
ϱὰ σᾶ, 41ῑςε γοτρα φαροτεοτῖρία ἵπ οοᾱ- τος. 

ΑΥΗΠΟΛ. 
1055. Ώε εοπ]εσατῖ ΜιςστανΗ εί 

ἘτυπεΚ. αἆ . 1. πηη] ἀθοοτηῖί Ῥτου. 

Λε. 
105090. ἐ» δόωων Τ,αςο. 

1048. λίπει Τ,αςο. 

1051. 1μεσεπάαπα πορσυνῶν. Ψἱὰ, Ἐ]της]. 
αἆ ἨΠετας]. 799. ΛΜοπή.. 

1058. Ιώ µοι μα] Ἠας Ἰοσεηάα 5απί 
διὰ μέσου, ηθς ΕΙΙΠὰ αἆ ΥεΥςΠπα Ῥογίίποεῃί, 
γιά. Νο. αἆ ἨεοιΡ. ν. Ι098. ιά, οἱ 
Απο]. Ροτίππι α Ίοσπῃ. ᾿Ανοικονόμητος 
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Δελφών ὁ ὑπ᾽ ἀνδρῶν, καὶ Μυκηναίου ἔθνου. 
1066 ΧΟ.2Α, ἅ' τί δράσεις, ὢ γεραί, μὴ πέσης' 

Ἔπαιρε σαντόν. ΠΗ. Οὐδὲν εἰμ. ὠπωλόμην' 1080 

Φρέδη μὲν αὐδη, φεᾶδα ὃ) ἄρνρα ὠου κάτω. 
νε ον ́Ακουσον, εἰ καὶ σοῖς Φίλοις ἀμυνάνει 

Χρήζεις, σὸ πεαχηε» σον κατορΏώσας δέμας. 

1070 ΠΗ.ὪΩ μοίρα, γήρως ἑσχάτοις πρὸς τέρριασρ 

Οία µε σὸν Φύστηνον ἀμφιξᾶσ' : έχεις : 1085 
Πως οἴχεταί οι παῖς µόνου παιδος μόνος; 

Σήμαιν' ἀκξσαι ὃ οὐκ ἀκεσὃ όμως «έλω. 

ΑΓ, Ἐπεὶ τὸ κλεμὸν Ζλβομεν Φοίξου πέδον, 
1076 Τρεῖς µεν Φαεννας ἡλίου διεξόδους 

Θέῳ διδόντες ὀριριατ' ἐξεπίμπλαμεν. 1090 

Α ν]πῖς Τε]ρη]οῖς εἰ ἸΜγερπαο Πορρίίο. 

1066 «ιο. Ἠει, Ἠει! αι] {ασῖε», ΌὉ 5επεχ 2 πο σαἀ65, 

Ἐτίσο {ο. Ῥεῖ. ΝΙΠΙ] δαπα: Ῥογ1, 

Ἐναπ]άα αιΙάσπα εσί νοΣ, οί εναπ]άα πἹοτηρτα Ίπεα Ἱπίτα, 

απ. Αιάϊ, εἴᾳαιάθτη εαῖς απη]εῖς α]εῖςοῖ 

τις {ασίατη, εἴσεης {Πάπα «ΟΓΡΙΙ5. 

1070 Ρεῖ. Ο {αέαπα 5επεστιεῖς ἴπ οχίΓαπηο Ππέο, 

ΟΩια]ο πηο πηῖδογπη οἸτουτηάεάϊςε 2 

Ωμοπποάο Ρεγῖε πα μῖ απίσας ΒΠας π]οῖ ΕΠ 2 

Ὠϊο: αιάϊτο επί ποπ αιάϊῑεπάα {απποπ επρῖο 

Ἅγιωπ. Ῥοδίαιαπα νεπῖπηιις α εἶαγαπα 5οἶαπα Ῥμαβί, 

1076 Ττες αι]άσπι Παεῖάος ἀααηρῖεις 5ος 

Βροσίαπά!ς τερι5 ἆαπίος, Ἱππρ]ενίπηια5 οΕΠ1Ο5. 

Β, λώσιδος. ΕΙ. 15. 1051. Ὁρῶτε πΏτον,] Ὀρᾶτε ποῦσον μα) Σὲς παρόντα ἐφ᾽ οἳς καὶ πας 

ὅσον ἐστὶν (165. ἐφ᾽ οἷς καὶ πάρος, ὃ ἐστὶν) ὥσπερ ἤλΏε πολέμιος τότε, οὕτω καὶ νῦν. Ἐ]. 15. 

αυίθτη Ἠϊο νΙάείαχ Ἐωτιρίάθε, ααοά 5α1ς «επι αππίσος {πιο ιμοίδοί υε[ίδ, Γαεἴπιμς, ετἰ- 
αππρ]απα {ρπηροτῖς «ρα πα ΠΟΠ 9ἵέ, οχ 41ο επ» ἔιπι οογρι. «αμ. 
Οτοςίος Ἠοιπιίοπεπαι αὐάμχοτί, αἆ Ἰας 1076. ἄκυσ] Ἱίι ΜΒ. ΑΔ. Ἐά. Αἱά. 
οπηπῖα ασεηἆα. ἨαΥπεδ. ἄκουσ. ἨΜιαμ. 

1061. προσδοκᾷ ] Τια Μ95. Α. Ἐν. ΠΑΡ. οὐκ ἄκουσρ ] ϱ0οπ]οεσταί Ηεϊςκ. αι τοά- 
Ῥ. εί Ἐά. Ἰναςο. Ὑπ]ρο σροσδοκῶν. Μια. ει 9νοίο αιάϊγο πιαγγαοποπι, «φωαπιυῖν 

1066. ΤΙηλεῦ Τοιώσδε] Τὸ τοι 1Π τοιάσδε πιπίπε βγαίαπι αμα, αἱ φμαπι πιε αιι- 
εοπιτηιαη]5 ο5έ ογ]]αφα. 146, 4 εΣεπηρ]α ἀἶγεποπι ορογίεύαί. Ἠεοῖ. 
πος εοησοερίπηυς αἆ Σεουὺ. ν.1090. οὗ χακοῦ σ᾿ ὅμως Τ.α5ο. 

Φαγπιε». 1076. δῖς Ἠαο «υεπᾶα: διδόντε, σῇ 9έᾳ 
Μετ). τοσ. σοληγὰς ἔχω). «Ῥγαπον. παρε ἡμέρας ὀμματ᾽ ἐξεπίμπλαμε. Βυδ8- 
1068. φίλοισιν Τ,αβο. βίαπάναπα ὄμματο αἆ παιππ(αε γετραπα 
1069. Ὠ]εήπσαε Ρος χήζεις (α: ἵπ εᾱ. Ῥογάποτα οοηςεί Ὑα]ε]. αἆ Ἐπαπῖς», 1578. 

Οοπππε]. εέ Ἐτ.) οί νοτίο: «ιά, οἰψμῖ- επῖ ΠΟΠ αεθἀο. «Αγιο 
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Καὶ τες’ ὕποπτον ἦν ἄρ εἰς δὲ συστάσεις 

Κύκλους τ ἐχώρει λαὸς οἰκήτωρ εΒ. 

᾿Αγαμέμνοος δε παῖς διαστείχων. πόλιν 

1080 ές οὓς ἑκάστῳ δυσμενεῖς ηῦδα λόγους" 
“Ορᾶτε τατονν ὃς διωστείχει ες 1095 

Χρυσε γέμοντα γύαλα, Ἀησανρᾶς βεοτῶν, 

Το δεύτερον παρόντ᾽ ἐφ' οίσι παὶ πάρος 

Δευρ' ὖλε Φοίξου ναον ἐππέρσαι έλων. 

1086 Κάκ τεδ ἐχώρει ῥόθιον ἐν πόλει χακον, 
Αρχαί τ ἐπληρουντ' εἰς τε (βουλευσήρια, 1100 

Ἴδίῳ 3’, ὅσοι 3εε χρημώτων ἐφέστασανο 
Φρουρὼν ἔταξαν ἐν περιστύλοις δόµοις. 
Ἡμεῖς δὲ µῆλα, φυλλάδος Παρνησίας 

Έτ Ἠος Ίαπα οταί 5Ροσίσυτη : ας αἆ οἵτοι]ος 

Έτ εαΐς «οπευττεραῖ ρορυ]ας5 Παβίέανς 1Ρῖ αραιά Ώειπ. 

ΑσαπηοτηποηΙ5 νετο ΗΠ5 ναάςῃς Ῥετ ΙΤΡΕΠ1, 

1080 βίπσια]ς Ιπ ααγεπα ἀῑοεραί Ἠοςβ]ος 5ΕΥΙΠΟΠΕΣ: 

γιάςα Ἰςίμτη, αι ναάϊέ Ῥετ Ὠοεϊ 

Ώροσις Ρ]επος αιτῖ, {παςαιτος Ποπαῖππη : 

Βεειπάο αἀγεπίεπίεπα ο) οαπάσπα οαἩδαπα, ο παπα δέ ρηῖας 

επί Ώτς, γο]εης εγοτίοτο {οπιρ]απα Αροϊηπῖς. 

1085 Ἠίπο νετο πιαπαγ]ξ ΤΗΤΠΟΣΥ Ῥοσ ατΏθπ τηα]15 

ἸΜασϊςααίαδᾳαο εοπστεσαραπίαΣ, οί ἵπ ευτῖας, 

Έτ ρτϊναίῖπα, απϊοαπαιε Ῥγσεταπέ (λοςαυχῖς Ὠσϊ, 

Ῥτακϊάἴπππηαο ζο]]οσᾶταπέ ἵπ αἆς Ρλαδὶ οοἱαπωπῖς απάίααε συ Γαία, 

Ἄδος5 Υοτο Ότοας, ἐγοπάοδα Ῥαγπαςςὶ 

5. 1037. Ὅ 

1077. ὋὌο συστάσις, νιᾶ. Ἐλπις]. αἆ 
Ἠεταε]. 416. Ἅ3ἨΜοπῇ:. 

1078. οἰκήτωρ 9ε8.] Αιδου οἰκήτορας Τα- 

Ρεί Ρορ. Α]αςο, δΙ]7. 
οἰκήτωρ Ὅτ.] Εηταφῖς Ραγαπα ΕΠία, οα] 

«ἴπηϊ]επῃ {αππεπ (Οσο. ἆᾳ Ῥοποσέαίᾳ ϱ, 93. 
ἐπεοίαδ Ῥαηθ ποδίγο. Ὦο Ὠε]ρηῖς 1,εῖ- 
8ης Ῥμα]. Ι. Ἱεροί σέ ἐστε, καὶ πώρεδροι σοῦ 
Πυθίου, καὶ μονονὴ σύνοικοι καὶ ὁμωρόφιοι τᾶ 

96. ἨΜιςσ. 
1080. Ῥηταςί εἰς οὖς Ἰ]ιίται Ώαννός. 

Μ. Ο. Ρ. 191. 3Μοπί. 
1089. γύαλα Ἠες.εχροπῖί ησαυροὶ, σα- 

µε. Εεεῖ. 
1086. ᾿Αρχαί σ᾿ ἐπληρΏντ'] Σί 7αρῖς- 

ἐγαέμδ οοπᾳτεραδαπέµτ. ο πλήρης ἐγένετ᾽ 

σοι 9επ] Οἵσινες προειστήκεσαν σῶν χβθημάσων τοῦ 9εοῦ. Ἐ]. 16. 1099. Σὺν 

ὄχλος Ότοςί. ν. 815. (Οθίεταπα οτᾷο «0Π- 
εἰτιαςΙοπῖς ο5έ: ἀθλιαί σ’ (1. ϱ. ἄρχζοντες,) 
ὅσοι 9εΏ κθημάτων ἐφέστασαν, ἐπληρᾶντο, εἴς 
σε βουλευτήρια, ἰδία Φα. ΊἨινας. 

Τ,66ε, εἰς τὰ βευλευτ. Ῥοϊο. 
1088. φρουρὰν ἐπάξαντ] Τεεἱάοσαίαιχ 

εοριία. Τ,οσεπάιτη νεὶ βρουρὼν ἔπαξάν σ’, 
να], ααοά πηο]Ἴας, Φρουράν τ᾿ ἔταξαν. 

Μις5. 

ἙἘγτιπε]ς. οὐΙάϊε: «ΦὈρουρὰν ἔταξαν ἓν --- 
Τπ οἆ. Ἐ]οτ. εδ: ΕΤΥΥΞΑΝ. "Ἔπαξα», 
νο] ἔτευξαν», νο]ιῖε (Ψροίμεία, ΤΠ πΙΘΤΩΡΣ. 
τοσ. ἔταξάν τ’.  Αἲ εορα]α 1 ποἩ τοβυ(ήεας, 
Οτάο γετροτωτα ε5ε: ἆρχαί ασ ἐπληρθντον 
χα) φρουρὰν ἔταξαν εἰς ̓ βουλευτήρια, λαἲ ἰδίᾳ 

ὅσοι 9εΏ χρημάτων ἔφέστασαν (φρουρὰν ἔτα- 
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-- / 

1090 Παιδεύματ’, οὐδὲν τὠνδὲ πω πεπυσµένοε, 
Λαξόντες ἦμεν, ἐσχάραις τ' ἐφέσταμεν, 1105. 

.Ν -- 

Ἐν προξένοισι, μάντεσυ τε Πυςικοῖς. 
΄ ιο ρ” / 

Καΐ τις τόδ εἶπεν ὢ νεανίαΩν τί σ0ἱ 
” / / σ / 

(Θεῷ κατευξὀμεσδα: τος Ίχεις χαρη : 

1096 “Ο ὃ εἰπε' Φοίξω τῆς πάροι». ἁμαρτίας 

Δίκας παρασχ εν έλομεσ» " ἤτησα γὰρ 1110 

Πωτρος ποτ αὐτὸν αἴμωτος ὀξναι δίκην. 

Κάνταῦ»᾽ ᾿Ορέστου μῦδος ἰσχύων μέγα 
Ἐφαίεφ’, ὡς ψεύδοιτο δεσπότης ἐμιὸς» 

1090 ΑἸήπηπας, π]μ]] αἆμιας 5ο]οπίος ἆς Ἠϊς τοβιΙς, 

Αεζθροεταπη5, οαί αεσθςσίτηας αἆ ατας, 

πι Πορρϊάρις ο ναίρας Ῥγιηῖςῖς. 

Έτ αἰϊααῖς ηος ἀῑχῖε: Ο αἀορ]εσεςῃς, αι]ά 401 

Α ἆεο Ροίεπχιις 2 οι]ὰ5 «αρα νεηῖς ο 

1096 Ἱείο νετο ἀῑχίε, Έμαβε Ῥτο Ῥχῖογο Ῥεεζαίο 
Ῥωπας ἆατε νο]ππας: Ρορία]αν] εηῖπα 

ΑΝ ἴρςο αΠαιαπάο, τί ἀατεί Ῥωπας Ῥτο εαπΏραἴπο ραα!ς, 

Έε 1ρὶ Οτοςῖς οα]απηπία πη]έάπα Υα]εΏ5 

ΑΡρατιέ, ααοά παεηέϊτοίασ τηθα5 ἀοπηίη», 

5, προξένοισ,,] Τ1ρόξενοι οἳ ἐν σοῖς ἕένοις φίλοι ὧς τοῦ Νεοπτολέμου ἀπὸ σης ἀποδημίας Φίλουε 

ἔκχονσος ἐκεῖσε. Οι. Τατ. 1096. 5ᾳ- Τί σοι 9εῷ κατευξύµεσθα:] Ὡς ἔφος ἔχοντος τοῦ 
Ἱερέως εὔχγεσθαι ὑπὲρ τῶν εὐχομένων. Ταµ1. 1098. Κάνταῦ»’ Ὁ.] Ταῦτα, φησὶν, εἰπόνπος σοῦ 
δεσπότου µου οὖδεὶς ἐσίστευσεν, ἆλλ᾽ ἴσχυσεν ἡ διαβολὴ τοῦ Ὀρέστου. ΕΙ. 15. 6. Ταιιγ. 3 
1100. Ἔρχεται δ' ὄνακσ.] Δοὺς τοῖς ἱερεῦσι σὰ ἱερεῖα εἰσῆλκεν εὔξασθαι πρὸ τῶν υσιῶν. 

ἁ Ομ, εἰ Ταιγ. ΟΠΗ. φησὶν ε{ µου. 

ἕαν) ἓν περιστύλοις δύµοιε. Ἐκ Ἑτιπεχκ. 
Ἠεε]:. 

1090. Ῥτο σῷδε Ἠεῖςκ. εί Ἠεαίμ. 5οετῖ- 
Ῥαπέ σφῶνδε, πμ Ἠοχαπα, αξ ορ ἵπ εᾱ, 
Οοπιπι. οί Ἐτιπεκ. ᾖ1εοί. 

Ί,οσε, Φρουράν σ᾿ ἐτάξανσ. ΙΠεαί]ε. 
1091. Ἐτιπεζ. εα]άΙί ζμεν, εοπίταςίαπα 

ες ζειμεν αἩὉ εἶμι, σοορεύομαι, ατα ἨΗ εαίῇ. 
οοπ]οοεταί μεν, γο/εοίἰ εγαηιιδ. «Ἠεεί. 

1094, σίνος ἥκεις χάριν.) Πτα Ῥαπδίεῃς, 
ᾳπαίαος, Ἐ]οτ. οἱ Εά. Ίμα5ο, Ε4. Α]ά. σί- 
νος ἥκεις µέτα. «Μιςδα. 

Γ,εεάοπθτα ερ. ΕΙ. χώσιν εποίανΙέ 
Ὑαἰοξκ. αἆ Ῥμπαπ, 1527. τεοερῖε αῖαπι 
Ἐτυπεζκ. Βεεί.. 

Νοπ ἀῑοϊιγ µετά σινος ἥκειν, νε] Ἰέναι, 
βοἆὲ µετά τι ἀῑοῖταχ το ῥογδεφιῖν αδδεεἰατὲ» 
εοπ{, Α]σεςίε. 47, 67. Ἅ1οῖδ, 

1105.Τ,εσε, Τῷ δὲ. Τί επῖπα Ώαε Υοτίεη- 
ἀἆα. Ίππο αιίεηι ἴπιδιιγγεπίέ πιαπάριζα5 
οἴακα[ί αγπιαίιι5, φιῖ οτι ἰαµγεία ἀειιιεγαί. 
Δάφνη σκιασθεὶς 4ε ηδϊάἰαίοταπα πηβηΏ, ΟΡ- 
Ροπίξαγ, ηῖ {110Υ, τῷ, ὁ μὲν κατ᾽ ὄμμα στὰς 
ἆᾳε Νοορίο]ειπο. «έαίή. 

1104. Σάφνῃ σκιασθείε.] Ἠος κἱ ΥΕΤΗΠΙ 
οἷί, Ἱπίε]]]σί ἀεθοί ἆς Ίαμτο α1Ροτθ, ευ] 
υπηργα οσεο]ααπίαχ ΙηράΙαίοτθς, Ταἱοπα 
οπῖπ Εμΐς5α ΕΗροά1 υΙοίπαπη ἀοοεί Βεπο]]- 
αδίο ἵπ Ῥ]ιίαπα Ατϊσίορμαπίς αἆ νΥεΓδυτη : 

ὁ Φόβος αὐτὸς Πυ»}ιὴν σείσως δάφνην. 

1 υοχοίῖιις ]. ν. 740. : 

Ῥγίμία, απξ αἲροᾶε αχ Ῥηαβί Ιαµτοαίε Ρρτοία(Ητ. 

Ἄγοπιι», ααοά ποίαρῖθ, ΠΟΠ αγδοτεπι, Υο- 
816 νἰάσείις Ίμαισαπας Ύ. Υ. 166. Νοπ 
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1100 Ἡλκων ἐπ᾽ αἰσχροῖς' ἔρχεται ὃ) ἀνακτόρων 

Κρηαῖδος Ξ ἐντὸς, ὡς πάρος λεηστηείων 1115 

Ε ὔξαιτο Φοίδω" τυγχάνει ὃ) ἐν ἐμπύροις” 
Τῳ δε ἕι ιφήρης ἄρ ὑφειστήκεί λόγος 

Δάφνῃ πυκασθείς' ὧν Κλυταιμνήστρας τόκος. 

1105 Ἐλς ἦν, ἁπάντων σώνδε μηχανοβῥάφος 
[ὰ .' 9 1 Ν 

Χω «49, ρατ οὔµµµα στας, προσεύχεται νε" 
. . ς/, / ς / : 

οσο Πωτοις ρα μιώς ο ο 
οἱ 

1120 

Κεντουσ ἀτευχή παΐδ Αχιλλέως λάμρα". 

Χωρεῖ δὲ πρύμναν' οὐ γὰρ εἰς κ αιιρὸν συπεὶς 

1100 Ὑεπίεης ἆα ετρί σαι1α. γοπῖί ααίθπα {αππρ]Ι 

Τπίτα ογερίάἵπεπα, τπέ απίο οτασα]απω 

Ῥτορατοίιιτ ῬΠαβραπῃ. Έταί αὐέοπα οσοι ραίς 1π Ιπερηςίς νιοϊπηῖς. 

Ἠυ]ῖς αὐίεπη σ]αά15 ατπηαίας ππαπῖρια]α5 ει ςοᾶσταί, 

Τααγο ἐθοία5, αποταπα Ογίαπωπερίσα Εις 

1105 Ἐταί υΠΙ15, ΟΠΥΠΙΙΤΩ Ι5ίΟΓΙΠΙ ΠιαςΒΙΠαίΟΥ. 

Έτ Π]ο αιϊάσπα ἵπ εοηδρεσία δίαης5 Ῥτεσαίαχ ΏειΙπη: 

Ίςα νετο αοιιεῖς οηδίριις αΓΠια{Ι 

Ῥυπσιπί Ιπεγππεπα βΙαπὸ ΑοΏῖ]]ή5 οἶαπ. 

Ὥοιτο Υοτο {ο οθάΙ{: ηΟΠ οΠΙπι ΙοίαΠ{ΘΥ νιι]τιοταίις 

5. ΕΙ. 15.(σι.Ταμχ.Ἠ 1109, Χωρες Σὲ πρύμνα»,] Εἰς σοὐπίσω ἄνεπέδισεν μὴ δοὺς σὰ νώτα, ἀλλὰ 
πρὸς τοὺς ἐναντίους ὁρῶν. σοῦτο δὲ καὶ Θουκυδίδης φησὶ πρύμναν ἀνακρούοντες, ὅταν μὴ µετα- 
βαλόμενοι φεύγωσιν, ἀλλ᾽ ἀντίοι ὄντες ἄνα χωζήσωσι». Ί ΕΙ. 15. σι. Τατ. Χωρεῖ δὲ . 1 
'Αντὶ σοῦ ὑποποδίζων- Ταιγ. Εἰς καιρὂοη 1. Εἰς εὐκαηεία»- 

οὐκ ἐν καιρίῳ τόπῳ. 

ΕΙ. 9. Εἰς καιρὸν, ἹΕἰς καΐριον. 

Ὅμηρος" οὐκ ἓν καιρίῳ δὲ ὀξυπώγει, βέελει. 11, δ 186. «« οὖκ ἓν χαι- 

Σ σι. εἰ Τατ. αἀάσπέ πεὸ τῆς µανσείας καὶ τῆς αυσίας, εἴ 5ΙΡΓΕ {ερ Ρτο ἱερείο. 

{ μι. εἰ Ταυτ. αἲ 1ΠΙ810 ἀνετάδησεν ΡΟ ἀνεποδισεν. (Ε]ογ. 9. 5µργᾶ πεύµναν παΐῦεί ἆ, ετί- 

δισεν.) καὶ ΑΠί6 Θου». οἵπ. ΤαιιΓ, ἔπιυ Ἐ]ογ. µεταβαλλόμενοι, ία. Ταχ ἀλλ᾽ ἀντίον ὄντες 
2 
σον. 

ερεγπεπάυπα Ιπίρτοα, ααοά Ἠαρεπί ἈΤ. 
Ἐ]οχ. οί Εᾱ. Τ{α5ο, δάφνη πυκασθεὶε, {αιγο 
οδίεοξι5, 1. 6. οοτοηα{Η5. 

Ίεραί Ηατάῖοπιις (ἨΠεπιοῖτες ἆε 1’ Δεα- 
ἀριηῖε ἆθς Γοἶ]]ες Τ,είίτο Έ, ΥΙΤΠΙ. ρ. 
964.) Οτορίετῃη ργαςοηίοπη Γηῇ5ςο, οἱ Ἠππο 
Ίοεαπα Ιπιεγρτείαίατ: φιαγηι οπιζι 
Ῥεγιπι 1115 Ογεδίες πιαο]ιζπαίογ εγαί. ΧΟΠ 
ἀϊββιεοτ, νοτωα, Ῥετ Ποριίατη, 4141. δι- 
Ῥτα αἆ ν. 648. νὶπάϊςαν ταις, Ίιαης ΙΠΙΘΓΡΥΘ- 
{βΗοποτη ραῖῖ Ῥο5. οτι Όγτοσίοη 
Ῥταεδεπίεπη Ειΐς5ο Ἱποι]επίεγ οδίοπἀπί. Υ. 
1064. ν. 1079. ν. 1104. Ἄεαιε οὐρίαί, 
αιοά ν. 877. Ῥτοβίθαέατ, 5ε αἆ οτασα]απα 
1ονῖς Ὠοάσπαμπι ρτοβοῖρεῖ, Ἠος επῖπα 

γος, ΙΥ. 

νείογαίογῖαο ἀῑσίατα ος, 

1 

ἒ Ἰασγά. Παβεί πεύµιναν ἐκαούοντο 1. 50, 

π{έ τε]αια εἶας 
ῥήσεως, ΟΗΑ ΠΟΠΙΕΤΗ Ἠετιρῖοπα αὖλιας 
Ἰσποτατεί. Οοπίον πηοάυ ν. 951. εἰ 56ᾳ, 
Νεφιε πα]οτοπη ντα αεί, αασά υγ. 976. 
Ῥτοπηϊίαί, 5ο Ἠετιπίοπει ἴπ ραίΐτίς πΙαΠΙΙΦ 
(αάϊέτυτη.  δοα επί ἀῑσι, 5ο Ἰ]οο 
ος, αλίς οπωηίριις Ρρονμαυεῖς, ἑασίαταπη. 
Ἐάστα ἰσίεις Ιρογανκοί, Ροσί Εντ σᾱ- 
ἆσπῃ {ασῖεῃς. Αιςς. 

ἙἘτυποΚ. οἀῑάϊί Δάφνη πυκασθείς, 
ΤΩΘΠΙΟΥ, {αΠΠΕΏ σκιασθεἰς. «ἨΒεεί. 
Μιερταν Ιπιετρτείαἴοπ] αεεεάῖί Ὦτ. 

Λεεή. 
Ἠατάῖοη. ἀῑςαποίοπεπα Ῥο5έ ἦν ἀε]ετῖ 

1άδεί, ἴεηια Ώσης Ίοσμπα πἰμ] απϊιά «επ- 

Τη 
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1110 Ἐτύγχαν: ἐξέλκει δὲ, καὶ παραστάδος 
Κρεμαστὰ τεύχη παωσσάλων ρω5αρπάσας 11925 

Ἔστη πὶ [βωμοῦ, γοργὸς ὁπλίτης ἰδεῖν, 

Ῥοῷ δὲ Δελφών παῖδας, ἱστορῶν τώδε" 
Γένος ω ἔκωτι ατείνετ᾽, ευσεθεῖς ὁδοὺς 

1115 κοντα: ποίας ὀλλυμαι πρὸς αἰτίας; 

Τών δ) οὐδεν οὐδεὶς, μυρίων ὄντων πέλας, 1120 

'Ἐφνέγξατ, ἀλλ' ἔδαλλον ἓκ γειρὼν πέτροις. 
μ--- 

Πυκνῇ δὲ νιφάδι φσάντο»εν σποδούµκενος» 
”/ / 

Ἱ]ρουτεωε τεύχη, καφυλάσσετ᾽ ἐμξολᾶς, 

1110 Έται: εχουτΠῖί αιίοπι, εί α ρογΐοιι 

Βιβρεησα 4Τπηα ἄε εἶανις ἀῑπρίαης, 

ΦίΘΗί 51Ρροχ ατα {ογηβῖ]ῖς Ῥε]]αίος αξρεσίτι, 

Έτ εἸαπιαί, Ώε]ρβίεογαπα β1ο5 ΙΠπίειτοσαης Ώας, 

Θιατο ππο οσεἶά]ας, Ρίαπα νῖαπα 

1115 Ὑεπϊεηίρπι 2 Ῥτορίετ ΙΔΙΑ ζΑ11541ΠΏ Ῥετθο 2 

Ι5ίογιπα Υετο, οὐΤΏ Ῥχορε ε5δεπέ Ιππατηθγῖ, πΙμΙ] ααἴδαααπα 

Ὠ]σί{, 5εἆ επι επαῖπας ρείεραηί Ἰ]αρίάϊδις ππαπα ]αοςἳ». 

ΟΡταέα5 απίετα απάῖαιε εσι, ἀεηςῖς πἰνῖαπα Ππηρτίρας, 

ΟΡ/εἷεραί αΓπαα, εί εανεῦαί Ισέα5, 

9, ρίῳ ὀξὺ πώγη βέλος.’’) Τα. 1110. Παραστώδοε] Παραστάδας λέγει τὰς κατὰ σὴν 
εἴσοδον ἑκατέρω»εν παρισταμένας σύχα:.Ἀ σι. Ταυτ. 1195. Μισάγκυλ’] Ἐϊδη ἄκον- 

/ χ - , τη 
σίων, ἓν µέσῳ σπάρτῳ Σε2εµένων, ὃ χωτέχοντες ἠφίεσαν. ἐστὶν οὖν ἐπίφετον τῶν ἄμβωβό- 

 Κίοας τοοί]ας θ8ξεί. 

56έ ο]σηίῇσατε απαπῃ, Ογεδίεπα απάτη Επς- 
5ο τοῦα5 Ία]ας οοπ]αταΠοπῖ αιείοχεπη. 
Ῥαισῖ5 Ἠου ῬοτοιαάεΡί, εί 5α]ίοπῃ Ῥοδία 
οὐδουτιας εί απορὶσιΠίαας οα]ρα, ἴπ το 
τηαχ]πηϊ αἆ {αβιι]ο ορεοποπηῖαπη πιοππεη{ῖ, 
ποπ ο5ί Ἠροατ. Αἱ επῖτῃ Ροξία τα νο]ια- 
19966, Ότερίθτα ΙΠπίργ{ι]5ςε οεϱ41Ι Νεορίο]θ- 
τη, ΠΟΠ Ρροῖιής5εί ε]ατῖοτῖριας 1 νοτρῖς. Ἐν 
γ. 1991. Ἠεςο οσἀες ἀῑδοτίο ἀῑεῖεαχ φόνος 
ὈΟρεστείας χειρὸ, εἰ 1065. ἈΝεορίο]επιας 
σληγὰς ἔχειν ὑπὸ ἸΜυκηναίου ἔένου. Αάά. 

γ]τσί. ππ. ΤΙ. 555. αι Επρίάεπι 5ο- 
ουσίας νΙἀείατ. Ηεαίῃι. 

1105. Μηχανοῤῥάφος, κατασκευαστῆς, ἔπι- 
νοητὴς κακών. ΠΗεσηζ. 

1109. Χωρεῖ πούμναν] Ῥδυραμάϊεατ εἰς, 
υέ ρᾳραῖπα. Οοπγεπῖέ Ἠμο δίῖαπ ΗεσγοΏϊ 
«ἀπθετρχοία!τῖο : πρύμνη, τὰ ὀπίσω. Ἀεβ]ῖβετο 
Ῥ]ασεί, κρούει δὲ πεύμναν. Λ415. 

Χωρεῖ δὲ πούμναν] Ἠσοσγεμ. πρύμ», τὰ 
ὀπίσω. Ὁιιοά οἳ ὥεα]σει οοπσἰἀεγαδεί, 

Ἠαιᾶά ΠΗ νίδατα ο55εί ροβας Ἰεσεπάμπη 
Ἀρούει, (Ἠ8ΠΙ χωρή. «Βαγπεδ. 

1110. ἐξέλκει δὲ,] Ἱωερο, ἐξέθει δὲ, ἐπομτ- 
γεδαί αιέθπν. 

ἐξέλκει 2] Μασί5 πιπο Ῥ]αςεί ἐξελᾷ δὲ. 
Μις. 

ἐξέλκει] Ῥιραιάϊεπάαπα φώσγανον, Εἰα- 
ἀπ, απεπα σετεψαί Ἀεορίο]επιας; ΑΤΠΙα 
οπἶπῃ, 4458 ε]ανῖς Ροτίῖεις αρρεησα ἀείταχ- 
Ἱε, νἰάἀεπέατ ἀείεησῖνα {μΐ55ε, «Ίγρεις εἰ 
δαΐοα. Πεαίη. 

ἐξέλκει] οἵ]. ἑαυτὸν, ετἐγα]έ δε. Ἀάπι 
Ἠσοί οὐκ εἰς καιρὸν ἐτύπῃ, ἴΑἵΠΕΠ οΗαααπ-- 
έαπι ἀουϊμίαίας ϱ5-ε Ροΐεταί. ἨΝευίτα 
Μιιςστ, οοπ]θοίιτα Ρτουαπάα. ο αυῖἆ 
ππιέαπά τη, τησ] ῖπη ἐξέρπεη. Ἀᾶπι νετθυτη 
ἔρπειν 56ο α ΗἨρτατϊϊ5 πππίαίαπα, Ἀγιποί. 

1111. Οἵἵαι Ἐλπις]. αἆ Ἠεταε]. 695. 
: Μοπῇ.. 

1114. ὅδὰς Τ,αςο. ν 
1117. ἔδξαλυν Τ-α5ς. 

ι 
ἱ 
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ν] -- Ε] ” 3) ε] το 3 ΄ / 

1190 Ἔκεισε κἀκεῖσ ἀσπίὸ εκτείνων χερι. 

Αλλ) οὐδὲν ἤνυτ' ἀλλὰ πὀλλ ὁμοῦ [βέλη, 1195 

Οἱστοὶ, μµεσάγκυλ’, κλυτοί τ ἂμφωβολοι 
.. ” / ον -- ’ 

Σφαγεῖς τ᾽ ἐχώρουν [βουπύροι ποδὼν πάρος. 
Ν . υἩ Ιον ορ / 

Άεμας ὃ) ἂν εἰδες πυρρίχας ΦρουρουμΆνου 
11956 ΈΒελεμνα σπαιδός' ὡς ὃε κιν περιστοιδὀν 

Κύκλω Κατεῖχον, οὗ διδόντες ἀμπνοῶς, 1140 

Ῥωμου χενώσας δεζέμήλον ἐσγάραν, 
Ν .. νι ’ ρ” 

1ο Ἔρωικον πήδημα πηδήσας ποδοῖν, 

Χωρεῖ προς αὐτούς' οἱ ὃ» ὅπως πελειάδες 

11390 Ἠις ἴ]αςο ππαπιι οὐ]]εῖεης οἸγρειιτη, 

Φοᾷ πΙμ]] Ργοβοῖεδαί: παπα πιυ]ία ἰπαυ] ἐο]α 

Φασίίία:, απεηίαία Ίασυ]α, 5ο]αίασαο πηϊςκῖ]ῖα, 

γετυαφπς, απἴρας (ταηςβχί Ῥουος ἑοττοπίας, εαάεραπέ απίε Ῥεάςς. 

γ1άϊδςες ααίοπη πηϊταρί]ες ςα]ίαίῖοπος «αν εηεῖς 

1125 Τε]α β]Π: οσπλ ααίοπη ἵρφαπα εἰγοιπσίῖτσα 5ίαηίςς 

Ὁπαάϊῖαιε οοπε]αξαπα ἐθηογεπέ, ποῦ ἆαπίες τορρίταπάϊ εορίαπι, 

Άτα ἀἄεσοτιο νΙοίπηας-τοε[ρ]επία ἔοσο, 

Φα]ίαης ρεάίδας Ττο]απαπα 5α Παπ), 

γ/αάϊί οοπίτα 605. 1511 νοτο 5ίοιί οοἶαπηβρα», 

Ῥ, λων. 11325. Σφαγεῖς τ’ ἐχώσουν] ᾿Εῤῥίπτοντο πρὸ τῶν ποδῶν ὀβελίσκοι σφάττειν δυνά- 
ε [4 3 

µενοι, ἑκατέρω.εν ὀξύτωτοι. Τατ. Βουπόροι] Όξδες. ΕΙ. 9. 1198. Τὸ τρω:κὸν πήδημα] 
ε - 3 -- / ᾿ / ο .. ’ 

Ὁποῖον ἐν τᾳ Τροία ἐπήδησεν Αχιλλεύς. οἱ γὰρ συντετα κότες γὰ Τρωικὰ φασὶν, ὧς τόπος 
3 Ν 3 ΄ / ε] ΄ -- . , / 

ἐστο εν Τροίᾳ καλούμενος Αχιλλέως πήδημα, ὅπερ ἀπὸ τῆς νεὼ; ἐπήδησεν. οὕτως δὲ, Φι- 

Σ Τερεῦαέιγ; ἔτι, ὁ οὖν ἐπ. τῶν ἀμφιβέλων. ᾳπς αἆ ἔκλυτοι Δἀδετ]ρεῖε ΒαΓῃ. τοῦτο οὖν ἐπί. 

τῶν ἀμφωβ. ἸΝοδίτα Ιεοξῖο εδί ἵπ Ἐογ, 9. 

1118. πάντωθε Τ.αςο. 

1119. Εεϊκκ. εππεπάαϊ κώφυλάσσετ᾽ (1. 
6. καὶ ἐφυλάσσετο.) Ιά Ἐτιποξ. τεοερῖί, 
τεριάϊαία Ἠοαιῖ εοπ]εοίιτα καὶ ᾿φυλάσ- 
σετ. Ἠθος, 

1191. Μ5. Ὦ. ἦνεν γο. ἤνυε. ἸἨισα. 
᾽Αλλ’ οὐδὲν ἤνυεν] ΑΗΙ ]εσιπέ ἄνυ᾽' 5οἆ 

ἤνυεν 5ἱ 5ιείοσῖί, 5ίαΏ]έ νθίςυµ5. Άαγπες». 
Έοτπηατη ὤνειν (ρτο ἀνύειν) (τασίανῖέ ϱο- 

Ρίο5ε Ἐτ. αἆ Ατὶςι. Ὑοερ. 669. οἱ ἵπ ος 
Ίοεο ἤννεν Ῥγαίετε, αιαοὰ αἰίρτα ἔοτπηα 1π 
5επατῖο ἰτασίεο υἷκ Ίοεμπῃ Ἠαβετο Ῥο55α 
νιάραίιτ.  Βοεί. 

ἤνυεν εἰἶατα ΤΠΕΠΩΡΥ, τος. θᾱ. Ἐ]οτ. οί 
Α]ά. ἦνεν ει Τοηΐῖσα Ρόδισσηιις ἀῑα]εοιῖ, 
πες ἵη Αίῆςο Ροδία Ρετοπάια.  Ἀγιπείς 

11ο, Ὀιστοὶ] 1,εσεπάωπη Σισυλλάβως, 

αααθῖ οἰστοὶν αΏ ὀϊστὸς {αππεπ ἀμοῖευτ. Υ1ά. 
Ῥμοηῖςς, γ. 1594. ΆΈαγπες. 

ἳ πεμπώβολον αρ. Ἠοτα, Ἰη5ίτυππεῃ- 

έαπι ἀεείσηαί αἵπααε ππαπυῦτία απῖ νετα 
Ίηπβχα Ἠαῦθης: Ἱία ἀμφώβολον Ῥυίο ε55ε 
Ἰηςίγαπποπέυτη, οκ ου]ας πιαπωῦσίο αίπΤη- 
απς οχρίαυαΐ νετ. 1Ιάεο ααίεῦῃ ἀϊσαπέατ 
ἔκλυτοι, αιιῖα Ρτίας ο πιαπαυγίο γοτα οχ]- 
ηηεραί {ωτρα Ί]α Ἰλε]ρµῖσα, 4 παπα ο 6ρῃ- 
ατα ΝεορίοΙεππάτη Ἰαευ]ατοίας. Πεαίή» 

µεσάγγυλ’ Τ,α5ο. 
1195. Οορι]α ἀθοςί Α]ά. Τ.αςς, 
1194. Ῥγ. Σ ροδί δεινὰς οπαϊδίέ, ΡτᾶευΠ- 

{6 οο. Ρατῖ. Ἠεοξ. 
Φρουρεισθαι ΤΟ φυλάττεσθαι 5οἸασιπῃ. 

96 ρΊατα ἵπ Ἐμῖρ. σαπέ 5οἶασα. εἰ. 
Φορουμένου Τλα5ο. 

1195. πρδὸς 6ί ροδί νιν Τ,.5ο. 
1198. Τὸ Τρωϊκὸν πήδημα] Οεευτεπῃ Ἱ]- 

Ίάπα φα]έαπα ἰση]ῆσαί, απο Αελί]]ες 95ε ϱ 
πανί 1 ἔθγταπω Ττο]Άπαπα οοπ]θοῖ. Ἠ[5- 
τοτία ο5ε ἴπ Τζειχῖς Οοταπηεηίατίο 1π Τ}- 
«οΡΏχοπεπ. Ῥοΐοςί οίῖαπῃ Ώπιο Ῥοτίπετε, 

ο. 
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1190 ἹἩρωκ) ἰδοῦσαι, πρὸς φυγὴν ἐνώτισων, 
Πολλοί ὃ' ἔπιπτον μιγάδες, ἐν τε τραυμάτων, 1146 
Αυτοί 3 ὑπ αὐτῶν στενοσόρους κατ ἐζόδους. 

Κραυγή δ) ἐν εὐφήμοισι δύσφηµος δόµοις 
Πέτραισιν ἀντέκλαγξεν' εὐδία ὃ οπως, 

1145 Ἔνστη Φαεννοῖς δεσπύτης στίλξων ὀπλοιςν 

Πρὶν δή τις ἀδύτων ἐκ µέσων ἐφδέγξατο 1150 
Δεινόν τε, καὶ φρικώδες᾽ 

”- Ν Ν 
ὦρσε δὲ στρωτον 

Ἀτσρέψας πρὸς ἀλκήν" εν. ᾿Αχιλλέως σιτνει 

Παῖς, οξυ»ήκτῳ σπλευρὼ φασγάνῳ τυπεὶς 
1140 Δελφου πρὸς ἀνδρὸς, ὅσπερ αὐτὸν ὤλεσε 

{150 Δοεϊρίίτεπι εοπδρῖσαία», αἆ {ασαπα ἴἔετσα νοτίεγιηέ. 

Μι]ῖ ααίεπα οαἀεραπί ρτοπηίευο, δί ος γι]πεΠρις, 

Έτ 1ρ5ῖ α 56 οοποιιζσα{ἰ εί απσιιςίος οχῖέας. 

Ἰη{ααδίι5 αιίρτη «]απποΥ ἵη 5ασγα ἆοππο 

Πεςοπι]{ εΧ σαχῖς: 5ου αὐίοιη απ τας 

1155 Βιεαι ἀοπηῖπιας Ἱασρης «ρ]οιπάτάϊς ατηηῖς, 

Ῥτίιδαπατα αωϊάαπα οκ ππεά[ῇς αἀγιῖς οἀταϊί 

Ὦτατη οί Πογηρί]επα γοσδπη, οί Ἱππρι]έ οχκεγοΙπα 

Οοηνετίεης αἆ Ῥησπαπα: 1Ρί οπάϊε ΑοΠΙ]]5 

Εὖίας να]ηοταία5 ὑπ Ἰαἰετίριι5 ασειίο σ]αᾶϊ 

1140 Α νῖτο ἨΏε]ρῃῖσο, απ εὔτΏ ρετάϊάῖε 

,σι, ἤλατο, ὡς καὶ ὕδωρ ἀναδοθΊναι, τα. Τατ. 1156. Τρὶν δη σις ἆλ.Τ "Εως σιέ 

-. Φις] Ίου 1π ]οσίῃ εἷις, αποά εἀεραίιγ: ὅπερ ἐπήδησεν ᾽Αχιλλὴς, λέγει, ὅτε ἤλλωτο 
ἐρ γης (Ραγη. ὅτε ἤλλωτο ἔλ τῆς νεὼς ἐς γην Τρωάδα. Ἐ]οτ. 9. ὅπερ ἤλωτο ἔλ τῆς νεώς). τοσ- 

αύτη δ᾽ ἦν ἡ φορὸ, ὡς καὶ ὕλωρ ἐρ γῆς ἀναδο.ῆνωι 4ποᾶά 1άεπι οδέ Ιπ Ἐ]ογ, 2. Ἰπ ποδίτο 
Ρ{ο οὕτως δέ φησιν 1Ε5. ὁ δὲ, φασίν. 

ααοά ραςεῖπῃ ἆε ΑοΏί]]α {ταᾶῖι Ἠοπποτας, 
6η ἵη ἨὩορίεπη απεππεΙηααο ουνίατη 5α]έα 
5ε Ργο]θοῖρε;, ὦλτ ἐτὶ οἱ µεµαώ,. Άιδς. 

γιά. Ἔζεε. ἵπ ΤΥεορΏτ. 345. Βιγπ. 
Τὸ Τρωικὸν πήδημα πηδήσας, ] γτάθίαχ 

Ῥοδία αἱαάετο αἆ φαἰέαπα Ἰλαπῃ, Ύ επι 
Αοπϊ]]θ5, Ῥαΐογ εἶις, ἵπ οἱ Ἡπη Έτο]απαπα 
5ΗΡεΥ «Ίγρο6ο 51ο απο Ῥτοίρδί]αιπη, νο], 
υέ αλ, Ῥτοίθρει]αο αι οςσἴδο, Γεοῖ, ἆς 
ᾳπο ῬοποἨαρδίο; εἰ πο αἆ Ἐ]εςίν,. γ. 
459. Αἀάευπάμς οἵαπα ο5ι Τιπου. Α.]- 
νετ». 1, ΧΧΥΤΠΙ.ς. 29.49 ΤἩδςκα]ο σα]ει; 
ει Ῥαι]] Τ,οορατά{Ι Ἐππεπάαί. Τ,. ΥΤΙΙ. ο. 
2τ. Ὀδι τὰ Τ,γεορΗΓ, εχρ]ῖσαῖ --- Ὅταν πε- 
λασγὸν ἄλμα λαιψηροῦ ασρδές. ΑΠπιςατῃα 

4αοσυε ξοτίε αἆ ΤΙ νῥ ῥῥίχην δρχ:Ἠσιν, σας α 

Έγττπο, ΑΕΠΙΗ15 βΠο, ποππεη Ἰναυεί. Ὑά. 
198, Ώτοάαϊ ΝΠςοε]], Τ,, Ὑ.ς, 96. Βαγπες. 

1199. Μεπηῦχ. τες. σοὶ δ ὅσως. Ἀεεῖ. 
1191. Οίας Ἐ]πιδ], αἆ Ἠετ. 808. ἸΜοπί:. 
1159. αὐτοὶ δ᾽ Τ.αςο. 

1135. Κραυγὴ --- δύσφημος] (επαίίιςδος. 
πηοπΙιεπΏωτα, Λος. 

1154. Μ55. Ὁ. Ε. εί Πή0. ἙῬ. εὐδία δὲ 
πώς. Ἐά. Τμα5ο. εὐδίᾳ δὲ πῶς. (οπηδίτιςίῖο 
γιάείὰχ 6550 σσίλβων ὅπως εὐδία, Ί{ιβα. 

ὠντέκλαγζεν'] Βτ. επιεπηΡτ., Τη Τ]ογ. εᾱ. 
ἀντέκλαζεν, ἵπ Α]ά. ἀντέκλαξε. Ύετρα 
ΤΠεπρ. ἀντέκλαγξεν Ἠεαίμ. γειηῖε: ῥδααῖς 
Φερογοιαδιδ, τεδοπι!. «Ἀεεί, 

Φ]ο ἀῑδε. οί 1ες. ἀντέκλαγξ, ἐν εὐδίᾳ ὃ᾽ 
ὅπως, {απφιαπι πι αἰίφια οα[ δεγεπίίαίε 
σοπιδἰδίεὐαί. «είδε. 

1156. µέσσων 5ο. 
1178. ΑΡ Ἐϊκοτίριας εσε σρέψας. Ἐκ. 

Α]ά, ιά εάῑᾷ1, στρέψα:. ἸΜιςσ. 

-- 

| 
| 
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Πολλῶν μετ ἄλλων" ὡς δὲ πρὸς γαΐῖαν τιπνεῖ, 1155 
Τές οὗ σίδήρον προσφέρει» τίς οὗ πέτρον, 

Ῥάλλων. ἀράσσων» πάν ὃ ἀνάλωται δέµας 

Τὸ καλλίμορφον τραυμάτων ὑπ᾿ ἀγρίων. 
11456 Νεκρὸν δὲ δή νω κείρενον {βωμου πέλας» 

Ἐξέξαλον ἐκτὸς «υοδόκων ἀνακτόρων. 1160 
Ἕ - δ᾽ 3 / ς / ” 

μεῖς ὃ, ἀναρπάσαντες ὡς τάχος χεροίν» 
ἄ ’ ω. ιο 

Κομίζομεν νιν σοὶ κατοιμώζαι γὸοίς» 
-. / / ο” ρω 

Κλαυσαί τε πρέσθυ. γῆς τε κοσμῆσαι τάφῳ. 
-” . / 2, 

1160 Τοιαυς ὁ τοῖς ὤλλοισι. φεσπίζων να δν 

Ο τών δικαίων σπᾶσιν ἀννρωποις αριτῆς; 

Όυπι ππα]ας αῖς. 

1165 

Ῥορίηαπη ααΐοτα αἆ έἔογτατω «αζ1ίς 

ΟΩυϊς ποῦ Γεγγάτη αἀεσ]τ, αῖς πο 5αΧΗΠΗ, 

Ζασεηῃς, ἑαπάρπς2 

Ῥι]οβτωπα α δανῖς νι]ποτίριΙ5. 

Οοπδυπαρίυπα ο5ί αυίεπα (οίατα «οτρας 

1145 Ῥουτο οαἀανοτ ἱροίας Ίαοεπς απίο α]ίαγο, 

Ἐ]εσεταπέ οχίτα (οππρία υἱοεϊπιϊς ορίπ]α. 

Νο οσο, αιτῖρίθηίες Ύµαπα οε]ουτῖππ ππαπίραα5, 

Ῥοτίαπηις ἵρειπα ΕΡί ἀοβεπάωτα Ἰαογγπηῖς 

Έτ Ἰασοπάυπι, 56Π6Σ. οί ογπαπά τη 56ρ α]έυτα. 

1150 Τα]ῖα τες ροζίο, ηαῖ ναεϊπαίιιχ αἰῑῖς, 

Οι ασε {υάες Ἱαθάσα. οπιπῖδα5 Ἡοπαϊπίριας, 

Ν ΔΝ -- 5. χατὰ σὸ σιωπώμεγον σεµνῶς σὸν εὸν ἠνίξατο. Τα. 1140. Δελφοῦ πρὸς ᾿Ανδρὸς] Μα- 
χαιρέα φασὶν αὐτὸν καλεῖσθαι. Ταυτ. 1149. Τίς οὐ σίδηρον προσφ.] Ὅμηρος" “- οὔ σι: 2’ 
ἄρα οἱ ἀνούτητος γε παρέστη. (1. κ. 5ΤΙ. οὐδ ἄρα οἵ τι ἀνουτητί γεσ.) Ταιγ. 

1159. συπσεὶς] Μ5. ΓΙ. δαµεί. ἍΆΠιδσ. 

πλευρᾷ Τμαςο. 
1140. Δελφοῦ πρὸς ὠνδρὸς, ] Δηλονόσι, 

Μαχαιρέως. γιά αἆ ἄποπι Ογτεςί.ν. 1671. 

αγΠΕδ. 
1149. Τίς οὗ σίδηρον προσφέρει; ] Τία Οτα- 

οἳ Ρ]αγῖπηϊ οσοἵσαπῃ ]άπα ἩἨοοίογεπῃ γ]πθ- 
ταηί αριᾶ ἩἨοπιοταπ 1αά. χ. ν. 569. 
εί ἀοίποθρ». «ᾖἢαγπιεδ. 

γετςιις Ίτα ἀῑξιπσιϊ ἀεῦεί;: 

Τές οὐ σίδηρον προσφέρει; τίς οὗ πέτρον: 

Ῥάόλλων, ἀεάσσων --- 

Βο]εί Ἱία Ἐχίρ. ἀῑσοτο. ν. Ἠοο. 1157. 
1ρμὶσ. Ταιγ. 510.---Βίετ. Νεγ. ρ ἸΤδ. 

Λος. 
1145. ΤΙᾶν Σ ἀνάλωται δέμας] Ἠοπῃθ- 

σης ἔεγο 5ΕΠΠΡΕΥΓ δέµας 49 νῖνο «οἴροτε, 
σώμα ἂε «αάανετο αδυχραί, αἲῖ οὐδειναί 
ὨΟΡΙ5 ΑΠΟΠΥΠΙΙΣ Αισίοι ἆθ γῖία οἳ 5οτῖρ- 

1 5 

ας Ἠοιπσε: Ὅθεν ἐκεῖνο δοκεῖ ποῖς φιλοσύ- 

φοις, τὸ εἶναι πὸ σώμα σρόπον τιὰ σης Ψν- 
ἁίπε Σεσµωτήριν. Καὶ ποῦτο δὲ Ὅμηρος 

πρῶτος ἐδήλωσε. σὸ μὲν γὰρ τῶν ζώντων ὧεὶ ' 
δέµας ποοσαγορεύει, ὡς ἐν σεύτοις Οὐ δέµας, 

εὐδὲ φυήν. Καὶ, --δέµας ὃ ἤικτο γυναικ{. 

Καὶ, ----ἥτοι ἐωὴν ἀρετὴν, εἶδός τεν δέµας σε. 
Τὸ δὲ ἀπιβεβληκὸς τὴν Ψνχὴν. οὐδὲν ἄλλο, ἢ 

σῶμα, καλεῖ. ὡς ἓν τούτοις" Σώμα δὲ οἴκαδ 

ἔμὸν δόμεναι πάλιν Καὶ" Σώματ᾽ ἀκμδία 

χεῖται ἐνὶ µεγάροις Ὀλυσπα. Καὶ Σώμα 

γὰρ ἓν Κίρκης µεγάρω κατελείποµεν ἡμεῖς. 

Τὸ γὰρ αὐτὸ, ζῶντος μὲν ἀνθρώτπου, δεσμὸς ἦν 
σῆς ψυχἍς: τελευτήσαντες δὲ, ὠσπερεὶ σημα 

χαταλείπτται.  Ίάεπι Ειδία(πίας Γο]. 61. 
Ἡπ. 56. οι {ο]. 5τ0. ΠΠ. 5. οὲ Εο]. 666. 11. 
94. ΑΙΙ Σέµας ἀἰσεαπη νο]απέ, οἱονεὶ δώμα 
ὂν τῆς ψυχΏς. Οἱ δὲ μετὰ πὸν Ὅμηοον ἆδια- 
φόρως χεῶνται τῇ λέξει, ἓν οἷς καὶ ὃ Εὐριπί- 

δή, αέ Ἰάρια Ειδία(μῖας {ο]. 61. πμ. 359. 
Βαγπαν 
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Δίκας διδόντα πατδ ἐδρωσ Αχιλλέως" 

Ἐμνημόνευσε δ᾽, ὥσπερ ὤννρωπος κακὸς, 

Παλαιὼ νείκη' πῶς ἂν οὖν εἰή σοφός; 

1165 ΧοΟ. Κα) μὴν ὀὸ ἀναξ ἤδη Φοράδην 

Δελφίδος ἐκ γῆς δώμα σελάζει. 

Ῥλήμων ὁπα»ών' τλήμων 9, γέρον, 
Καὶ σύ: εχει γὰρ τὸν ̓ Αχίλλ εν 

Σπύμνω ἐ ἐς οἰκους» οὐχ. ὡς σὺ θέλεις” 
11Ε0Ο Αυτός τε Ἀακοῖς πήμασι μύρσας, 

Ειε ἓν μοίρας ζυνέκυρσας. 

Ἐεοῖί β]ο Α ολ! ἆαπίῖ ρωπας: 

Έπ τοσοτάαίιας εδί, δἷοιέ τηα]α5 Ἠοππο, 

γείετα Ἰηχσία: 4αοπιοᾶο ο55αί Ισίέιχ δαρίθης 2 

1155 πο. Αίααῖ οεςε τεχ 1ρ5ε Ροτίαία5 

Ἐκ {αιτα Ὠο]ρ]ίσα ἀἆοππάπῃ αοσθᾶ[έ, 

ἸΜιςετ, ουῖ ος αοσ]άῖε, τηῖδοΥ Θ{ΊάΤῃ, 56ΠΕΣ, 

Έτ ία: τοοῖρῖς επῖπω Α ο]]θιιπα 

Ῥυι]]απι ἵπ αἆθς, ποἨ τί {1 νί5. 

1160 Τιααε Τρ6ε ποσῖα τηα]α πασέις, 

1170 

ί ὃ 

Ίπ οαπάθΏα οαζαπιῖέαξἰς 5οτίθια 1πο]άϊςε. 

1149. Ἐοτίς, λούσαι, ι{ αὐζιια ε]ιις δαπιῖσηι 
αἱ υιπεγα. εξ. ΒρΡ]. ν. 7Ἴδ. Ὑοτιπία- 
ΏΊΕΠ εἰῖαπαι α)ρῖ εοπ]απσῖέιχ οἰμώζειν οί 
αλαίεν. Ἰοϊδ. 

1125. Ἔμνημόνευσε »’, ὥσπερ ἄνθρωπος 

Καλὸς, παλαιὰ νείκη] Ἠ]ῖο Ίουις ορεπια 
ΟἨτίδίαπα Εἰάεί νοα]ιβοαίιιχ Ῥοείσίπα», 
συ Ἰπίρπηροταπίέος Ίχαδ, νΙπα]οίαπα εί ἵπ- 

οἰεππεπίίαπα ῬτολἨ]ρεί, τηαχίπας αιιίοπι ἁτιι- 
έωχηας Ίγας ργαζανεηᾶας πποπεί. Ἐρ]ος. 
ο. 4. Υ. 26. ΑΕ »οῖ οαᾶαέ 5ιφεγ ἵγαπι υες- 
ἐγαμι. ΌΏαεπ ]οεμτῃ 1Πί6Υ οδθίογος 1ΠίΘΓ- 
Ῥτείες {ταςίαί Ι5]άοτας Ῥε]ας. Τ,. ΤΙ. Ἐρϊςε. 
959. οἱ α]νίαπιις ἆε (µρογπαεῖοπε οἱ Τ,. 
ΠΤΙ. Ου] αββηῖς οἱ ἶ5 Ῥ]ίατεΠί Ίουι5, (αἱ ἆθ 
Σγμαροτεῖς ποίαί ἵπ ΤΗΡε]]ο ο Ἐταίεγπο 
ΑΠΙΟΣΟ, 1]ο5, αιατωνίς ποι σεηογῖς, 564 
ἀοσαῖπα φοο]είαίε Πιποίος, 5ἵ (ιαπᾶο Ρε 
ἵχατῃ αἆ πηα]οδίοια Ρτογιρίδεθηί, απίθ 5ο]ἱ5 
οεεαδυτΏ, ἀθχίτίς πηιίιο ἀαίΐς, οί ςα]ιιία- 
Ώοπε {αοία, 5γα(]απῃ τοάιπίεργασςο: Πνδα- 
γορικο) γένει μηδὲν εσρρσήκοντε ες, ἀλλὰ κοιοῦ 

λόγου μετέχίοντες, εἴποσε προαλ11ὲν εἰς λοι- 

δορίας ὁ ὑπ ὀργης, Ζρὺν 7 σὸν ἦλιον δύναι, πὰς 

δεξιὼς ἐμβάλλοντες ἀλλήλοις καὶ ἀσπασάμε- 

νοι διελύονπο. ἨΝἱὰς Ἡίετοσ]επι. ἈἨεοίο 
Ἱέαᾳαε ἆς ποδίο Ώεο Βεα]ίσετ Ερίάουρ. 1.. 

ΙΥ.ΡΥ. 84. ῬΡ. 195. Λίοπ υιμ]έ ἀοπιίπιις {επι- 
Ρογίδ, Ιπιρεγαίο» «Ὀῖ, Πιεηιογεδφιε ποίαδ 
ο, ΠιΕηιογεδφιε φιιετεῖ]αδ: πες υἴυετε υεδ- 
τἱσία οοπι{ιπιεαγιη ; οεέφιιε 5Ἱρεγ εαίετα 
ειωιοία ἰαἰίοπεπι. Ὠιιοά αιιίεπι νεεροτῖ 

Οπαποοάσπποπες ος Ἰαίουτίς εαἱς ρτοάειπίες 
ΟΥΡΕΠΗ {Θτταγά σα εἰγουπαίγο Πποῖρίαηί, 1άεο 
που ἀῑσίππα ει: Ου]α ηι]]α οδί ἀἆοποιβ 
ἀϊαῦο]ο Ραγαίῖοι σταϊοτᾳιθ, 41ΑΠΙ τησ]1ᾳ-- 
πις Ἠοπηϊπϊς αηἶπηιΙ». Οτυ]ας αἱ]οφιῖα ἵπ 
πηος(ῖς νὶς]οπίρας ο]οππρπιϊροίπηας ΤΏεἴ Βρί- 
{ας εοἷοί αι{ασεγο; 1ο αρρείιιπί δρίτῖ- 
έα5 (επεῦταγαπῃ, 5656/16 {αΗαπα ππεηθας 
ΙΠΞΙΠΙΑΤΘ ορρίἆο σαιιἀοπί. ΒΡαγπεΒ. 

Τη ππεπηῦγ. εί εᾱ. ἘΊογ. εδ: 

Καὶ μὴν οδ' ἄναξ ἤδη φοράδηνε 

αιοᾶ τεοερῖι Ἐτιπεκ. Ἐὔαπι ἵπ ζοἆ. 
ΕΙοχ. 5ο εχδίαί, πιοπεπίε Ν΄αἰοΚκ. αἆ ἨΗΙρρ. 
15640. ἍδΒεεΚ. 

11252. ἄναξ Φοράδην αὐτὸ: ΑΙά, 

1160. κύρσας εἰ ν. 5εᾷ. συνέκυσσας, αἆεο 

Ἰηνρηιδία τερείἰο, ταέ Ἐιηρίαϊ αίριετε 
ΥΕΓΕΑΥ. Α]εογαίταπα εογιαρέαπη. Ίμερο- 
ΤΙΠῃ : εἰς ἓν μοίρας συνέσιπσες. πα. 

116]. συνέκυρσας. ; [πνοπιςίο τερείῖ- 
ιτ κύρσας. ουίς συνέδυσας. «ἨΜτιδο. 

ο... 
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ΠΗ. Ὢ µοι ἐγὼ κοικὸν οἷον ὁρῶ. τόδε, 
Καὶ δέχομαι γερὶ δώμασί σ᾿ ἀμοῖς. 

Ἴω μοι μοι αἱ αἲ. 

116 Ὢ πὀλι Θεσσαλία. διολώλαμιεν. 

Ὠιχόμεν' οὐκέτι μοι γένος, 1160 
Οὐχέτι μοι τέκνα λείπετ ἐν οἴκοις. 

'ς σχέτλιος πα»έων ἐγὼ, εἰς τίνα 

Δ φίλον αυγὰς βάλλων τέρψομαι 

σοι  Ὁω φίλιω στόμιο» καὶ γένυ, καὶ χέρες” 

Είδε σ υπ Ἰλίῳ ἤναρε δαέριων 1145 

Ρεῖ. Ἠει πα]Βῖ, αααῖα ππαίαπα νῖἆάεο Ἰος, 

Ἐν τοοῖρῖο ππαπα1 ἵπ αάος πλρας 2 

Τ]οιι παἰΠῖ, παΙΠ] 2 αἩ, αι | 

1165 Ο τος Τ]οδρα]ίσα, ῬοτΗπας, 

Ῥοτίπαὰδ: πος απαρ]ίας πα]μῖ σοηι5, 

Νο απηρ]ίας πα]μῖ Ηοοτί 5αρεΓΘΏς πι εράῖοιας. 

Ο οσο αερτῦα ρᾶδδι5, ἵηῃ (επι 

Απιάσιπι οεα]ο5 εοπ]ίεῖεης ἀε]οσίαρος 2 

1170 Ο εἴαταπα 05, δὲ σοΏας, θέ ΠΙΔΠΙ5, 

Ὀ παπι {ο αἆ Πάτα Ιπέογξεςϊδθοί {αΏ1ΠΠ, 

1166. ἸΩ, πόλις] Τὴν χώραν πόλιν ὠνόμασεν. Τα. 

1169. Ὢ μοι] Ἱία ΜΡ. Α. ΠΑΡ. Ῥ. εἲ Ιώ μοι, μοι, αἶ, ο]. ὦ πόλι 
Ἐν. Τιαξδς. Ὑι]σο ώμο. ἨΜιςς. Θεσσαλία, διολώλαμεν' ὠχόμε»,. 

1169. 5. ἨΠϊ ἀμο νοετδις Ῥε]εῖ Ιππαεπάϊ Οὐ» ἔτι µοί γένος, οὐκ ἔτι µοι τέλνα, 
δαπί, 6ί Ἠῖς, οΡίπο, Ιποῖρῖέ 5αορῇο. Ελ, 

1165. δώμασί 3 ἁμοῖε] Τί λα Ἡ 1165. αὖλις Ίβο. 
ΕΙ.ΜΦ8. Ἐ, Τ40. Ῥ. εἰ Ἐά, Ἱμαξο. δώκα- 1166. 5. Ἐτιπεζ. ία ἀϊξαησῖε: 

σιν ἁμοῖς. Ν9. Α. δώμασιν ἐμοῖ. Ἡ α]σο ὠχόμεν' οὐμέτι µοι γένος, 

δώμασ᾽ ἔμο;. Μιας. οὐμέτι ὧοι τ.λ. ἐ. οἶχοις. Εεεᾖς. 
(ὔίετπ1 Ιάετη Ἐτ., Ίαπα ρταεεἀεηᾷ νογ- 

51, Ώοη ἀθπππη 5εᾳαοπεῖ, ρταβσίί Ρε]εῖ 1168. 5. Ἠοταπα ΥεγςΕ πα παείτπη, Υ0- 
Ῥοἵδοπαπι, ααοἰοῖ δις οοἆἀ. δέ Ῥτο Ἰώμοω  ου]α αἀ]οσία, 5ἷο τεξεέιῖ Ροίεςε: 
(ν. 1164.) ἀθάῑί εαπι Μ. ᾧ μοι. Ἀεο]. 

Μεποῦγ. τος. δώμασί σ᾿ ἐμοῖε. ---- 1π εᾱ. 
ἸΜιςργ. πηα]ο 56ΠΠΡΘΓ ῬΤΟΠΟΠΙΘΩ ΑῆΙΟΙΠΙ 
ἁμὸς αδἰ α5ρἰταίαπα (ὅμιὸς), ευτα 1η αἰῑῖς Ἱ]- ἸΜδίσαπα πα π]απα δἷς τεςΕ(υῖ Ῥο5εε ρα- 

Ὀτῖς, απογπῃ αοσαταίἶος 5οτ]ρέατα, 56ΠἼΡ6ς (αι Ἠεαί]. 
{επασίυτ, . Ματκ]. αἆ Τρηΐσ. ΑΙ. 1455. 
ἁμὸς Ὠοτῖοιπα οδί Ῥτο ἡμέπτερος, ἆμὸς Αίίῑ- ντα 
οι, ρτο ἐμός. Ὑ. Ἠοπι. ΠΠ. 6’. 414. Ο4. Ἐαάεπι ]οοιαοπῖς {οΓΠΙ8 θ5ί ν. 5]. 

ὦ σχέτλιω πα») ὼν ἐγὼ, εἰς τίνα δὴ 

Φίλον αὐγὰς ἔτι βάλλων τέεψοµαι; Μιερ. 

. Ν ᾿ / 

ὦ σχέτλια πα ὼν μαν᾿ Εγὼ, εἰς τίνα ---- 

λ. 1656. Τρίαχ εί Ἠῖο 5ογρεπάυπ ὠμοῖς. Ἐτιπε]ς. 6 πιεΠΩΡΓ. Τ6Ρ. 5ΠΙρ5ῖ{: 

Βγιιοῦ ὢ σχέτλιος πα»γέων ἔγώ' εἰς τ. 
1164. Τπ οοᾱ. Ἐ]ϊοχ. πια] ὦ σσόλις. 

η7α]σ]ς. αἆ Ῥ]αῃ. Ρ. 58]. Βεεζ. ο ἵπ ἨΠρρ. 819. ώμει ἐγὼ παθέων. ἢΏεςλ. 

1164. 55. Ἠοτιπῃ νθΓΞΙΠά Ἰηθίτα οοἩ- σχέτλια σαθὼν Α]ά. Τιαςο. 
{58 Ἱία τεςΏ τι] Ῥοδουπί; 1169, φίλων, ΠΙΟΧ βάλων 1:45ο. 

14 
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Σ/μοετίδα παρ ἀκτάν. | 
ΧΟ. Οὗτός Υ ἂν ὡς ἐκ τῶνὸ ἐτιμᾶτ) ἂν, γέρον, 
Θανών' τὸ σὺν ὃ ἦν ὧδ ἂν εὐτυχέστερον. 

1175 ΠΗ. ἸΩ γάμος, ὦ γάμος 
"Ὃς τάδε δώματα καὶ πόλιν ἀμιὼν 1190 

Γονλ 1/ ο’ ιο τά 5 ο, -” 
(λλεσας' αἱ αἱ, αἱ αἱ ὦ παῖ, 

Μή ποτε σῶν λεγέων τὸ δυσώνυριον 

"Ωφελ᾽ ἔμιον γένος εἰς τέκνα καὶ ὃὅμιον 

1180 ᾿Αωϕιξαλέσθαι 

Αά βἰππορηίῖαπα ορίῖπιο τῖραπ], 

ιο, Ἠ]ο επῖπι Ῥγοίοσίο οὐ Ἠαρο Παδορί Ἡοποτο αΏοσέας, Ο 56ΠΕΣ, 

Μοτιαιις: {παφαο 5ογ5 ἷς ε55εί {ε]ςῖου. 

1175 ΡεΙ. Ο παρα, Ο παρίία», 

Ωυα ας α.άος οί ΠΠΘαΠΙ ΙΙΥΏΘΠΙ 

Ῥοτά]ϊαϊςιῖς: αι, αἩ, αι, αἲ: Ο ΕΙ, 

Ἀυπααατα, Ο απαγάπα παρθαγατα Ππ[ααδέαπα 

Μετ σοη5 οχεϊηπάστο ἀθριῖε, εε ἆοποιας 

1180 Οπουιπαβιπάθγο 

β. Ἱ) -”Ὁ -- 3ἲ .- 

Ῥ, 1175. Οὐτός γ) ἄν ὡς ἐκ σῶνὸδ'] Μέτζον ἂν ἐδιζάσ-η, ὡς ἓκ σοιούτων ἀνδρῶν ὠνηρημένος σα- 

ρατάξει. Ταιιτ. 118.644. Μήποτε σῶν λεγ.] Μήποσε ὤφελε σὸ δυστυχὲς γένος της Ἑρμιό- 

νης ἀϊδαν ἐπὶ σοὶ ἀμφιβαλέσθαι, Ἄ καὶ εἰς σοὺς δόµους σῶν σῶν λεχέω», ὃ ἐστι, εἴθε µή σοι 

ἁ Απία Ἠος αΠπά οδί ἵπ Ταμγ. µήποτε ὤρελε τὸ δυσώνυµον γένος τῆς Ερμιόνης ἀΐδαν ἄμφιβω- 
λέσθαι ἐπὶ σά. Ἔτπι ἑποίαἴπη ὃ µήποτε ὤφ. οίο. 5οὰ ἤ ἵπ (. ππδηυαπη οοππρΒΓθί. 

1171. Οἷίαί Ἠσπεο πηείτα Ἠοντα. Ὠοςε, 
Μειχ. Ρ. 647. ΛΠΙδα, δαπ{. 1184. Μονή, 

1179. Ἱμερο, πηοιτῖ σταΓ]α : 
Σι (δ᾽ 3’ τν - ᾿ 9 Ες ΄ 

αοεντίο, ομοίστε, πας α/τᾶγ. 

Ὕσοιδυπη Ἠιπο οίῖαπι «οἰαιάϊσαπίθηι 
1] οαίμ. Ἱία εχρ]οτί νιι]έ: 

Τὸν Σιμοντίδα παρά γ ἀλτάν. 

Ἀεοεί., 
Ἄθροίο, ο πο]πέ νὶπῖ ἆοοίῖ Ἡος απα- 

Ραδίο» εἰαπαάί Ἰατηβίςο γεγδι, οιιοά τηθ- 
υπ νγ. 1182. Ἱίθταπη οοσασγῖ.  ΝΙΠΙΙ 
Φεπίοηίῖα ἀεοσί: οπηπία Ῥετερῖοια. 8 
αυ]ά (απωοη εδδεί τημίαπά απ, Ῥγαίογγρηα 
οοπ]εοίυταπα ἨΠαςδστ, ἠΑγιωιο. 

1115. Οὗσος μὲν οὖν ἔλ κῶνδ᾽ ἐτιμοτ' ἂν, γέρον 

Θωνών' τὸ σὸν ὃ ὧν ὧδ' ἂν εὐτυχέστερον. 

Ἠσοτοάοί. Υ ΤΠΙ. 109. σαῦτω ἀκούσας Ἐέρ- 
ἔης, ὡς ἐκ κακῶν ἐχάρη τε καὶ ἤσθη. Ρογ. 

Ἡ. Ῥ. (αοῖίο Ἰοσῖες: Οὗὖσός γ ὤν ὡς ἐκ ς. 
ὤς ἂν γέρο. Ένα, αἆ Ὦ. ἩἨοσιυ. εἰσσῖν. 

βιωπ. 

1174. ἨΠε]ιογς {οτγίο οναἀοτοί 5οπίοη/(ῖα 
]οσεηπάο: 

9 . π) ) 3» « 3 ΄ 

-- σὸ σὸν ὃ οὗ ἦν ἂν εὐτυχέστερθνο ὰ 5 

δοᾷ Ίιογι ἕμα 5οτ5 Γεἰἱείογ ἐδδεί, φιηῖ πιο. πιῖ- 
15 απιϊδδιιηι Πιεμοίεηι {μσεγεδ. Ἠεαίῃ. 

1176. Ὅ:] ΜΑΡ. ὮὉ. ως. ἸἨΜιδα. 
1176. 5. Ἐχ. ο ΠΙΘΙΩΡΣ, εί εᾱ. Ε]οτ, τε- 

Ῥοδυέ: 

ὃς τάδε δώµατα γα) πόλιν ὤλεσως' 

αἳ, αἲ, ἓ, ἓν ὦ πωῇ. Ῥεο]ς, 

ἐμὰν Τ.α5ο. 
1177. Ἐταπεκ. αἆ Ὑοά. 110. πποπεί, 

ηιθ]Ι15 φοπἱρίιπΏ Ειῇ556: αἶ, αἲ, ὦ παῖ, υέ 
οδεοί πποποιηείεγ απαραςῖσας. Άιςς. 

1179. Ἠας, αέ παπο Ἰοσυπέαχ, πυ]]ο 
πηοάο οχροάἰπῖ ΡροβδαΠί. ἘἙεέροπο: 

ὤφελ) ἐμὸν γένος ἀῑστοῦν, καὶ δόµος. 

Φἱς ἀῑστώσας γένος Ώδο]γ]. Ῥτοπῃ. ν. 959. 
ἐξαιστώσει γένος Πθῖά. ν. 669. Μιας. 

1179. 5. Ἐτο ἐμὸν Ἰεσεπάωπα ἐμοί: υὶκ 
επῖπη ν]ραία 5οηΏ5.5 Ἰπεδί, Ἑςκ Ἠαο 6ΠΊΕΠ- 

ὅ 

ο πω να... 

----κικ.”- 
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Ἕδ /  ὃ αν. λ ΔΝ / 

ὀμμονας αιοαν επι σ0ἱ9 στεγοΝ 

19τ 

1195 
” / 

᾽Αλλὰ κεραυνῷ πρὀσθεν ὀλέσθαι’ 

Μ/δ ἐπὶ τοξοσύνω Φονίῳ πατρὸς 
α΄ / ” 

Αίμα τὸ διογένες ποτε Φοῖδον 

4185 
Ν Ν 

Ῥροτος εἰς 9εον ἀνάψαι. 

ΧΟ. ᾿Οτοτοὶ ὀτοτοί. 1200 
/ / / 

(Θανόντα δεσπὀταν γὂοις 

Ἱόμῳ τῷ νερτέρων κατάρξοµα. 

ΠἩ. ᾿Οτοτοὶ ὀτοτοί. 

ἩΠοιπηίοπος ῃογπ]οῖοπα 4ΡΙ, Ο ΠΠ, 

Φος Γαγηΐπο Ῥρτῖας Ροτίτο, 

Ἄεηιιε ρτορίογ Ιοίαίοπα ]ασα]αίοποπα ραΐτῖς 

Οσαἆεια ονο-σοπῖ ἀποασπι Ῥπαβο 

1185 

Οο. Ἠσι, Ἠοιι ! 

Μογία]ίς Ώσο, 1ρδο Ἱπριίατο, 

Μογίπαπα Ώοπαίπαπη ζαογψηπῖς εί Ἰατωθη/ς, 

Όι Μαπῖαπα Ίεχ Βασίέαί, Ἱποῖρίαπα ρτοδθη 1. 

Φε]. Ἠει, οι ! 

3 ϱ/ ; , - ο 
Ἑ, ἐγαμήνη», ἵνα τέκνων καὶ δόµων καὶ λεχέων ἄφέλησαι, καὶ διὰ τοῦ ανώτου στερήση." ἆμ- 

/ ) αυ Ν ε ΄ ἲ Ν 3 Δ ο” 2 ΄ 3 Ν Ι) ε) νν 3 -ἰ / 

Φιβαλεσθαι αὐτὴν σὴν Ἑρμιόνην, ἢ τὴν ἐπὶ τῷ ὠΐϊδῃ γενοµένην, ἐπειδὴ δι αὐτὴν Ἰ ἐπεβούλευσε 
ο η τν / » 1. 3 λ ὑπ) Ὀρέστον. ἀμφιβαλέσθαι εἰς παιδοποιῖαν καὶ οἴκου κατάστασιν ἐπεισενέγκασθαι καὶ ἐπι- 

/ νὰ ε/ 0 9 -- / 

δικάσασθαι κατὰ σοῦ τὸν ᾧδην ἕνεκα λεχέων. Οα. Ταυς. 1185. ΜΠΣ’ ἐπὶ σόξοσυνᾷ] Μὴ ὤφελεν 

Αη: ἐγωμήβη--- ἀφέληταί με Ἀθά ποπ εαἰῖς «αρῖο σγαπηπια{1οί πεη{επη, 
Ἰ (πμ. ὑπεβούλευσει 

ἀαίῖοπο φοπίοηίῖα: είπανε ππφιαπι, ἕω- 
αγιωπι πιιρίίαγεπι αγαϊΐα, {ἴπι[αιδέωπι πι] 
σεπις (Ααἰάατατα 5οἶ]ῖοςί) ἐπίεν [ἱδογος οἱ 
επίγα ἀοπιιπι αἀηιΐνδιπι [δα ΠΗογηιῖο-- 
7ι65 ἀἰοο Ριοπεπι, νε] ΠΙαΙΗΙΗ σεΏΙΠης {πι 
ἔῖ ετἰέζιν Π1ἱ, κε γι Γιζπιίπε ρογιῖς- 
Φεπι, Υε] ροεγἱδοεί, ἴπειιά φοϊ]]οσέ σοηι!5. 

Ἐτυπεκ. οοπ]οσίγαπα οκ] α]ε δααπη : 

ὠφελ) ἐμὸν γένος ἀμφιξαλέσθαι. 

Οτάο νειρογατη, 1ρ5ο αασίογο, ον: ἐμὸν 
γένος μήποσ᾽ ὦφελν ἀμφιβαλέσθαι τὸ δυσώ- 
»υµον πὠν σὠὼν λεχέων, ἤγουν τὸν Ερμιόνης 

ἀΐδαν, ἐπὶ σοὶ, ὦ τέκνον. Ἀοεῖ.. 

1184. ἨΠοτιπι νοΓςΙΙΠχ ΠηΘίΓΗΠΙ πα 
νοςς ππυζ]απη ϱ5ί. οσο: 

αἷμα τὸ Σιογενές ποτε Φοῖδον 

βεοτὸς εἰς «εὖν αὐτὸς ἀνάψαι» 

εεϊάστατϊ νἰάσίαχ, οιἶαπι αἆ «οησιις Ῥος- 
5ριουλίαίοτΏ, ΥΟΧ αὐτός. (Οοπηδίτας(ίο ο5ί: 

μαδὸν ” κ“ ηδὲ αὐτός ποτε ἐπὶ τοξοσύνα φονίῳ πατρὸς 

1,εε. νιἀείαγ ἐπεβουλεύβη. 

σὸ διογενὲς αἷμω εἰς «ΦὨοῖςον ἀνάψαι, βροτὸς 

εἰς «εόν αἷμα ὠνάψαι ἀῑοϊαιτ, αξ µῶμον 
ἀνάψαι Οἀγ5». ΤΙ. ν. 86, ἍὭΆΓιςσ. 

Φρρίβου Λ]ά. Τ,α5ο. 

11825. Ἑτ. εὐιάτε: 

--. ᾧοιδον 

βροτὸς εἰς «γεὺν ἀνάψαι. 

Ῥ. αἆ ν. 1179. 
Ἠοαί]ι, Ίος νουςαβ ἵία 5αρρ]οπάος «8Π- 

οι: { ί 
Αἷμα τὸ διογενές ποτε Φοῖσον 

' Βροτὸς ὢν εἴς γε ιὸν ἀνάψαι» 

εί νοτίοπἀος: Άγιε ϱγορίε Παϊγί ἔιά 
οσῖεπι αμίία μαίγα/απι, Ναπιςιἴπεπι, «Ίουε 
ογίιειι ἨΛαδο, πιωγίαἰἰς οιέηυ δἱδ ἄεο 
{περιία»βεν. δελ. ͵ 

1186. 55. Ἠσο α Ἑτιποκίο ΠΟὮ 5υΠί 
Ρογ οἰτορΏας ἄἰσθεία, Ἀεο. 

ὀττοτοτοί Ἰ,α.ο. οἱ 5ἷς Ἱπίτα, 

1188. Ἐτ. οάΙάῑί νόµῳ σῷ νερτέρων. 
1εεΚ. 
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1190 Διάδοχα ὃ ὦ τάλας ἐγὼ 
Γέρων καὶ δυστυχῆς δακρύω. 1906 

Χο. Θεου γὰρ αίσα» Φεὸς ἔ ἔπρανε συμφορά». 
υι  ς φίλος. δόρνον ἔλιπες ἐρήµιο», 

Ἰω μοι μοι, 

1195 Ταλαίπωρον έωὲ γέροι- 

πο ἄπαιδα νοσφίσας. 1210 
ΧΟ. Θανεῖν, ανεῖν σε, πρέσθυ, χρῖν πώρος τέκνων. 

ΠἩΗ. Οὐ σπαράξοµαι κόριαν: 

Ου. ἐπιθήσοριαι 

1900 Ἔμῷ κάρῳ κτύπημα χερὸς ὀλοόν; 

1190 Οοπ5εαιιεηίθΓ οσο πΙΙ56Υ 

Ῥεποςσ οἱ Ιπ{ε]ῖς Ίασγγππο, 

Οπο. Ὠεί οπῖπα Άοο εδέ ζαΐαπα, Ὠοθιις Εοοῖέ ἰδίας οα]ατηϊίαίος, 

Ζε]. Ο εματε, ἄοπιατα τεΠαυ]ς ἀρροτίαπῃ, 

Ἠ]ειι παΠῖ, πα], 

1195 ΊΠΙςογο ΠΙΠΙ 5οηΏ1 

ΈπΠάΠῃ ατιέθτοης. 

(Οιο. Οροτεωυῖί {Θ, Ο 56Π6Σχ, πιογῖ, πποτῖ απίθ Ἠρεγος,. 

Φε]. Ἀοππε ]α6θγαβρο «ΟΙΠαΠΙ, 

Ἄοππε ΙπΠροΠαΠΙ 

1900 ΊΜεο εαρΙ Ρ]αΠΕίΙΠΑ ΠΟΣΙΗΠΙ ΠΙΔΠΙΙ52 

5, ἀναθεῖναι τὴν αἰσίαν τοῦ φόνου τοῦ σοῦ πασρὸς τῷ ᾽Απόλλωνι, ἵνα σὸ αἷμα ἐπὶ τοῦ γένους 

καὶ ἐπὶ σοῦ φόνου ἀκούηται. σι. ΤαΙΣ. 1906. Διαντλήσω π.] Απὸ μεταφορῶς τῶν σᾳς 
Θέτιδος κακών. Ταυχ. Ἔ 1908. ᾽Αμπτάμενα] ᾽Αναπεσάμενα, πετασθέντα. ἓν τῷ παρελ- 

.. ιάριυγ αά ν. 1907. τα[ογοπάωπη 6556. 

Ἠεαί]. ΠΊοΏ6ί, νόµον νερτέρων 6556 εαπ- 
ἔεπαπι, 4 ΏΙΡΕΥ τωογίὰο5 Ργοδρ(αεΡαπ- 
{ασ οαπέεπαπι Γιωπεύγεπι. «Ἀεε. 

1190. Διάδοχα τάλας] ΜΦ». Αν Πῶ. .δ 

ὥ τόλας. ᾖιασ. { 
Σ ὦ πλ. ο ΠΠΟΙΩΝΥ. τθερρίέ Ρε : Λεος. 
διάΣοχία σάλας: Α]ά. Ταςς,. 

1191. δακρύω.] Μ5. Ἐ. εἰ Ἐν. Τιαςο. 

δακρύων. 4418. 

1199. συμφορὰν Ὦτ. ἵΏ ΟΟΠ1ΠΙ. συµφορώς. 
εεΚ. 

Τα Τιαςο. συμφορὰς Α]ά. 

1195. ἔλιπες] Τία ΜΡΡ. Α. Ε. εί Εά. 
1,α5ο. Ὑπ]ρο ἔλειπες. 418. 

Ῥτυπο]. Ἰὼ φίλος εἰ ἔλιπες, 6έ πιοχ ᾧ 
«00 αι. 6 ΠΠΕΠΙΡΥ. 15. ἍἈεεᾖ, 

1195. 8. γέρουτα σαῖδα] Τα ορᾶτηε 

Μ5. Ὁ. Ἐά. ΑΙά. ει ΜΗ, το] ἵ γέρονσ᾽ 

ἄπαιδα. Μιρρ. 
ος Μ. ργαίεταί γέροντα παΐδα, ὨΟΗ 

νιάεο. Έσο να]σαίαπα τείίπθο: ἐμὲ νοσφί- 
σαε, ἄπαιδα γέροντα. νοσφίζω εσε ἀεσεγο, 
ααοά Ἠοπῃ. 5ΕΠΏΡΕΣ {οχππα Ῥαδδῖνα διχ- 
ραῖ. ο{. ΡοΡΗ. (ἱά. στ. 40. ἍἈγιωποί, 

1197. Μ5. ΑΔ. αἱ οἀ]άΙ. Ἐά. Αἱά, 9α- 
νεῖν σε, πρέσβυ, χρΏν πάρος τῶν σῶν σέκνω». 

Φθά σών σῶν ηε(Ιε ἵπ ΝΟ. Ε;. αιί Τ10. Ε. 
Ἰεσίέιτ. Ἑλας Ίοεο Ε]οτ. ΤΕηλεὺ ἨαΡεί. 

λ4ι06. 
Ἐτυπε]ε. οππι Μ. Εῖδ Ροδιΐέ 9ανεῖν εί 

οπηΙ5]έ σῶν σῶν. 
Τη οο. ΕΙοΥ. --- φάρος, Πηλεῦ, σέχνων. 

Ὑα]εκέη, αἆ Ῥημαῃπ. 966. Ἀεεᾖ. 
1198. Ἠας οί ν. 1911. απεςαορηίςα 

ι 
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ΣΩ πόλις, διπλών τέκνων 1916 

Μ΄’ εστέρησ’ ὁ Φοῖξος. 

ΧΟ. Ὦ κακὼ παθὼν, ἰδών τε, δυστυχὴς γέρον, 
Τήν αἰῶν εἰς τὸ λοιπὸν εξεις; 

1906 ΠΗ. "Ατεκνος, ἔρημωος, οὐκ ἔχων πέρας κακῶν» 
Διαντλήσω πόνους εἰς ἀΐδαν. 1990 

ΧΟ. ἹΜάτην δέ 6 ἐν γάµοισι ὦλξισαν }εοί. 
ΠΗ. ᾽Αμπτάμενα φροῦδα πάντα κεῖται 

Κόμπῳ μεγαρσίῳ πρόσω. 

1910 ΧΟ. όνος µόνοισιν ἐν δόμιοις ἀναστρέφει, 
ΠΗ. Οὐκέτι μοι πόλις, πόλις» 1925 

Ο υτὺς, ἆαοῦιις Πδογίς 

Μο ριῖνανΙε Ῥπαωῦας! 

6ο. Ο πια]α ραδςα» νάρησᾳε παῖατ 

Ωιαἶοπ νΙίαιη Παὐοὺῖς ἵΠ ῬορίθΓιιη 2 

1905 Ῥεῖ. Οτυις Πυοτῖς, ἀοσοτίας, πον παῦοπς ἄπεπα πα]οτση, 

Ἐχλμαυτίαηα ]αβογος τδᾳαο αἆ πηοτίεπῃ. 

ο. Ἑπησίτα ἰσίέαν (ο αῑὶ Ρεβταπί ἵπ παρ ϊς. 

Φε]. Ανοϊαπᾶα οπιπία, εναπῖάα Ίαεεπί, 

Α {αδία εαυΗπαϊ Ίοπσο ἀῑδίαπίία, 

1910 ο. Βο]α5 1η 5οἷα ἆοππο ΥεΓβασ5, 

Ῥεῖ. Οἵνίίας ποπ εδ παϊΏῖ απαρ]ῖας, οἰνίίας: 

Β. Φόνσι χρόνω. 3έλει δὲ εἰπεῖν, ὅτι μετὰ σης ἀτυχίας (εὐτ.ϱ) παρηλ9εν, σὰ δὲ παρόντα 

βαρύνει. Ται. 1209. Μεταρσίῳ] Ἀ ᾿Επαρμένῳ, μετεώρῳ, κούφῳ, ἔλαφοῳ. Τατ. 

. 1 ορ. ἐπηρωένω. 

655ο θηφεπί Φοίά]. ἆᾳε ν. Ώοε]μπι. Ρ. 89. διαντλήσοµαι Α]ά. 
εί Ἠσιτι. Ὠοεί. ἈΙοιτ. Ρ. 596. αυ ποῦ 1907. γάμοι 1,85. 
{οτππατη πηπίαί. ΛΜοπῇ. 1908. φρεῦδα κεῖται] Ἱιεσεπάιπι, πὶ 

1900. χερὸε] Ἐά. 1,35ο. χρούε. ιδα. 1Τ8ἱ1οΥ, φροῦδ ἀνεῖται. άμθα. 
Ῥο5ι ὀλοὲν Ιπίειτοσαπά!1 ποίαπα Παῦοί εᾱ. Ἐταποκ. οάἷάΙς: 

Ἐτυπεκ. Βεεᾖ. κά ο ρκηοσα 
ΕΠ τὸ σάς Αιὰ αμπταά μενα Φρονόα τσαυτ ι. . 

κ Εαᾶς, ο ιά ἓε ει Ἔϊοά Ίπ ππετΏῦν. ὤ- Φροῦδα πάντα κεῖται. «Ἠεεί 

ἀθάῖε: σώντα Φρουδα Α]ά. 

Ρος να 1909. κόμπῳ µεταρσίῳ] Ἐ]οσαπίοι εἰ 

ο ο”... Υογε Πεϊσκίας χόμπων µεταρσίων. Ῥοηςιι5 

εἰ ργῶοεά. γειδι Ῥοδί γέρον «ΟΠΩΤΠΕ ροδιῖέ. 
Ἀοεῇ.. 

αἰῶνω γ᾿ εἰς τολοιπὸν Α]ά, 

1906. διανσλήσω.] Τία Ῥατίδίεης. ΟΠΊΠ. 
εί Ἐν. Τμαδο. Μ5. ΕΙ. διασλήσω. Ὑι]ρο 
διαγλήσοµα. Μορ. 

ἘΥ, διαντλήσω εί ἐς. Ἀεε]. 

θέ: Ίοπρε α σιρεγδἰκ]αεἰαἰοπιίδιι ἀῑδίατιία, 
Λ4{ι55. 

Ἑγ. τοοερῖτ οοπ]θσέπτατα Ἠεῖςκῆ, 5εἀ 
Ἠοαι]μ. τεϊποί νι]σαίωπῃ, ας Υετας: ση 
οἰγερέέιι αξγίο }γοσιί; παθίορΠοταπιᾳἁε ρε- 
ἄίατα ἀῑεῖε α εἰτορίέα, 4πεπι εἀαωί αἶα. 
πο]αογατα, ΟΠ ανο]απί. Βεεξ. 
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Σκηπτρά σ ἐβῥέτω τάδὶ ε ἐπὶ γαϊον. 
Σύ τ, ὢ κατ ἄντρα νύχια. Νηρέως κόρη» 

Πανώλεθρόν µ ὀψεαι πιτνούντα πρὸς γᾶν. 
1915 Χο, Ἱω ἰω. σέ κεκίνηται; τίνος αἰσθάνομιαι 

Θείου; κοῦραι, λεύσσετ', ἀθρήσωτε. 
Δαίμων ὅδε τις, λεύκην ης 

Πορθμευόμενος, τῶν ἱπποξότων 
Φδθίας πεδίων ἐπιδαένει. 

ΘΕΤΙΣ. 

1220 Πήλεν, χάρη σων τῶν σάρος νυμιφευμιάτων 

κο Θλτις, λιποῦσα ἸΝηρέως ὀόμιους. 

Καὶ πρώτα μέν σοµ, τοῖς παρεστώσῳ χαχκοῖς 

Φεερίταφυε να]εαηί Ἠσρο Ἠιιτηϊ ἀε]εοία, 

Τάσο, ἵα (επερτῖοοδὶς απἰχῖς ἄοσεη», Νετεῖ Β]Ια, 

Ἐππαϊίιις-εχαποίαπη πηθ γ]άαΕίς ῥρτοδίταέαπη Πα. 

1915 ιο. Ο, Ο. Οι πιοίαπα ε5ε2 ααοά 5εηίῖο 

Ἄιππεη2 Ῥιε]]α., οργηῖίε, νιάείο, 

Ώεις Ἠὶς αΙδρίαπα οππάἸάωπα αίπθγεία 

Ττα]ίεῖεης, 64 ποσά α]έογες 

0απαρος ὮΠέ]ία ΙπστοεςΙέαχ., 

ΤΗΕΤΙ5. 

1990 Ῥε]ει, Ῥτορίεγ έμα5 Ῥτῖογες πυρίίας 

Ὑαπῖο Τηοιῖς, το]σία Νεγοὶ ἆοππο. 

Ἐν Ῥτίπιυπα αυἱάθπα {6 Ῥγοδεπάριας πια]]ς 

12950 

1250 

9. 19520. Δελφοῖ ὄνειδος | Ότι μὲν ἓν Δελφώς ὁ ὃ Νεοπτόλεμος σένασσαι, παὶ Φερεκύδης / σ- 

σορεῖ; ὅτι δὲ νεκρὸς ἐλθὼν εἰς Φβίων εἰς Δελφοὺς ἐπέμφφη, 3 δέψευσται θα. Ταχ. 

ἁ Εαΐσο Βοί]. Ρ. 95. οἵίαί διεψεύσατο. 

1911. οὔτε µοι Ἰ.α5ο. ἵπ 56. ἐρέτω. 
1914. Ἐταποκ. ία (γαπδροξυῖε γοςςς: 

πανώλεβρον πιτνεῦντα πρὸς γῶν μ’ ὄψεαι. 

υέ ηοπηρο Ἰπίεσον οναᾶστοί 5οπατῖα5. Βοε]:. 

Ἠεαί, τηείπιπα 5απατὶ οτεᾷεῦαί Ίοσει- 
40 σρός σε γᾶν. θοῇς. 

1919. κελίνηται: 1 ΔῃΠ κεκίνηµαιὸ Μιςς. 

Βερατανίέ α το]αιή5 Βχυποκ. Άεοξ. 
Ιώ, Ἰῶ, νεὶ οχίτα παδίτια εδ, νε] οδί 

Ραςῖς αλαραςίῖσα. Ἠεαίῃ. 
1916. ἨεπΏῦχ. τες. λεύσατ᾽. ἸἨοεί. 
κόραι 1.αςς, 

1918. πορευόµεενος Τ,α5ο. 

1999. πρώτα μὲν δὴ Τ,αςο. 
19395. λίαν δυσφορεῖν, ] Ἱα Μ5». Β. Ὁ. 

Ἐ.. Ἐ]οτ. οί 10. Ρ. ΜΣ. Α.. λίαν συμφορεῖν. 
Ἐν. ΛΙά. λίαν γε δυσφρονεῖ». ᾖ4ιρᾳ. 

Μ/δέν τι λίαν δυσφᾳονεῖν, ] Τὸ γε Ῥοςέ λίαν 

{οἱ]ο, πο Ιπ {το απηρΗϊππαστατα αποῖί- 
(5, θαοᾶ Ποτῖ νῖκ Ροΐοδι. Βαγπεδ. 

1936. Τὸνταχὺνπόδας Αχιλλέα] Βεορρϊεῖέ 

Ῥοδία αἆ ἴ]]α Ἠοπια. πολώκη:. ποδάρκη: εί 
πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεὺ», εί Τ1αά. ν΄. ν. 548. 

Κυδαίνων Ἁχιλζα πόδας σαχύν. γιά. 1ρΗϊς. 
π Απ]. ν. 906. ε Ζαοοῦί ΝΙεο]αϊ Τ,οδηρίς 
ὙΠιςοε]]. ΕΡρΙΡΗΥΗ. 1. ΤΧ. ο, 24. εἰς. 

2αΤ7ι65. 

| 

. 
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ἨΜηδεν τι λίαν δυσφορεῖν, παρήνεσα. 
Κἀάνὼ γὰρ, ἣν ἀμλαυστ' ἐχρῆν σίκσειν τέλνοι, 

᾽Απωλεσ ἐκ σοὺ παῖδα τον ταχὺν πόδας 

Αχιλλέα τεκεσα, πρώτον Ἑλλάδος. 

ὋΩν ὃ) ἕνεκ ἤλβον, σημανω᾽ σὺ ὃ᾽ ἐνδεχου. 

Τὸν μὲν »ανόντα τὸνδ ᾿ Αχιλλέως γόνον, 
Θάψον, πορεύσας Πυδικὴν πρὸς ἐσχάρα», 

Δελφοῖς ὄνειδος, ὡς ἀπαγγέλλη τάφος 
«Ὠόνον [2ίαιον σῆς ᾿Ορεστείας γερός. 

Γυναῖκα ὃ αἰχμάλωτον, Ανδρομάχην λέγω, 
Μολοσσίαν γῆν χρὴ κατοικῆσαι, γέρο, 
Ἑλένῳ ἕυναλλαχγ»εῖσαν εὐναίοις γάμοις» 
Καὶ παῖδα τόνδε, τῶν ἀπ Αἰακξ μόνον 

1225 1240 

1290 1245 

1295 1950 

ἌΝοπ ππαῖατη απσῖ Ὠοτίο : 

Ναπῃ οί Ίρρα, 4παπα ορογίαῖέ ποπ Ιασοπάος Ίβοεχος ρατοτο, 

Ατηϊςϊ οκ {6 βΗαπα νε]οσαθπα ροάΐριις 

ΑοἩή]]οπα Ῥοδίαπαπι-ρερεγοταπη, Ρτεροίραπι Οταεῖα. 

Φο6ἆ 4ΠογΙπῃ «8 δα νεηῖ, Ιπάϊσαρο, οί {1 αςοῖρο: 

Μοτίααπα αα]άεπα απο Πάπα Α οΙ]]1ς 

Βεροῇ, ἀε]αίιτα αἆ Γοευπα Ῥγίμίουπη, 

1π Ῥτοῦγυτα Ὠε]ρΗ5, υἱ «ορυ]ίατα Ἰπάϊςθί 

Ὑπο]επίαπα οαράσπα Οτορίεα ΤΠαΠΙ5. 

Ἐν τα]εγεπα οαρῖνατα, ΑΠπάζοππαςἩεπ ἀῑσο, 

1350 

ΟΡροσίεί Παρίίατο Μο]οβδίαπα {ΘΥΤΑΤΗ, 56Π6ΕΣ, 

Ἠε]επο οοπ]απείαπα {εσείς 1οοςῖ παρ{15, 

1955 Έπ ἰδαπῃ ρα δγάπ.; αὖ ἆΊναςο 5ο]πα 

5, 1254. "Ελένῳ ξυναλλαχθεῖσαν] ᾽Αντὶ σοῦ πρὸς γάµον συναφθεῖσαν. ἓν σῇ Τροία γὰρ αὐ- 
τοµολήσας Ἔλενος πρὸς τὸν Νεοπτόλεμον συναπΊρεν αὐτῷ εἰς τὴν Ἑλλάδα. «μα. Ταιτ, 

19396. Αχιλλία] ὉΠάππαπα ργοάιιεῖέ, ααέ 
Ῥασιλία ΤΠΟΧ ν. 1396. Ὑἱάε Εἰφππο]οσί- 
οοιπ ἩΙ. νοςο βασιλεὺς, αὈῖ ΑῆΠοος ια]ε- 
ΏΙάΠ Ἠογαπη αοεαδανογατη γ]]αῦαίη 5οτη- 
Ρετ ργοὐισῖρςο ἀοσο. Εκεπιρία, αποσαπα 
Ῥεπε πηι]ία Ἠῖο εοπφεβοῖέ Ἠαγποδίις, ρα5- 
5Πῃ Ἰοσοπίί 5ο οἩετοπί. Λικς. 

᾽Αχιλλέσς] Ὁ]ίππα 5γ]]αῦα Ώοορςςο ον 
Ρτοάικαίασ, οπατο νε] Ίεσο ᾽Αχιλλεῶ, νοὶ 
τῷ σ΄ ντι εοίασαιη ἄσηοροα», πέ αρνιά 
Ἠοπιεγυπῃ Οἆγς». Α. ν. 40. Ἐκ γὰρ Ὀρέσ- 
σαο τίσις ἔσσεται ᾿Ατρείδαο. Ὑἱά, αἷα ος 
4 Ἐ]ωηίςο, ν. 1367. Τί ααίάεπι σὸ α΄ 
1π Ὀρφέα ρτοάμοῖέας Ἠ]ρροίγι, ν. 967. 

Ἱέθπα ἵπ Θησέα Ιρίᾶ. ν. 1145. ει Βαρῥ]. γ. 
5, 6η ΙΏ Πηλέα Απάτοπι, ν. 549. Ιέθηα ἴτι 
βασιλία ν. 1396. 186πῃ ἵπ Κωπανία δρΡΙ. 
ν. 944, οἱ ἵπ Μενοικέα Ῥ]ωπῖςς. ν. 781. 

7αγπες. 
19990. ἐπ᾽ ἐσχιάραν οἆ. Ἐταποκῇ, 

19250. ἀπαγγέλλα] Τία ΝΤ. Α. οί Ἐά. 
Ί..5ο. νυ]σο ὠπαγγέλι. Μιας. 

1955. χ/] τα Μ55. Α. Ὁ. ΕΙ, οἳ Ἐν, 
Τμα5ςο. Ἐν. Α]ά. χρῇν. 

κατοικησαι,] ΝΤ. Ἑ. ΙΡ. ὮῬ. εἰ Ἐά. 

1156, κατοκίσαι. Άιςς. 
ΤΠ οσο. Ἐ]ογ. ε5έ χρή. Ὑπα]ε]. αἱ Ῥπαπ. 

966. δΒεεἠ, 



142 ΕΥΡΙΠΙΔΟΆΊ 

Λελειωμένον δή᾽ (Δασιλέα ὃ) ἐν τᾶδε χρὴ 

”Αλλον δ ὤλλου διαπερών Μολοσσία 
Εὐδαιμονᾶντας' οὐ γὰρ ὦδ ἀνάστατον 
Γένος γενέσθαι δεῖ το σὸν Κάιμιὸνν γέρον» 

1940 Τροίας τε" καὶ γὰρ 3εσοῖσι κἀκείνης μέλει 1255 

Καίΐπερ πεσήσης ΠΠαλλάδος προθυμία. 

Σὲ ὃδ᾽, ὡς ἂν εἰδῆς τῆς ἑωῆς εὐνῆς χάρυ,- 

Θεὰ γεγώσα, καὶ 3εξ πατρὸς τέκος, 
Κακῶν ἁπαλλάξασα τῶν [βροτησίων, 

1945 ᾿Αφάνατον ἀφβιτόν τε ποιήσω »εὐν. 1960 

Ἐε]ϊοίαπα ]απα; τεσετη αιιίεπΙ εχ Ώος οροσίεί 

ΑἩππα οκ α]ίο 5αοσεἀςγε, ΝΤοἱοδδίαπα τορεπίςς, 

Ἐο]ϊΐσθς: ΠΟΠ ΘΠΙΠΩ 5ο ΘΥΘΓΞΙΤΗ 

Ἐ]εγῖ {αάτΏ 6ἱ ΠΘΙΠΙ σεηι5 ΟΡοΓίθί, 5ΕΠΕΣ, 

1940 Έτ Ττο]α: παπι οί ἴ]]α ἀῑῑ5 ουγα! εδε, 

Τ1σθέ εοτταθτίε Ῥα]]αάϊς 5ειάϊο νελοαπιθπί]. 

Ῥουτο {6, ιιέ ν]άεας πηοί οοπηιΙΡΙΙ στααπῃ, 

Ώοα παία 6ὲ Ὠεῖ ραΐτῖς βία, 

ὙΠα]ϊς Προγαέωπα πηστίαθρας, 

1945 Ἱτωπποτία]επα, εὲ Ιποοτταριϊρί]επα Γαείαπ Ώευπη : 

5, ΕΙ. 16. 1945. Θεὰ γεγῶσα,] Ἐν τοῖς πολλοῖς τῶν ἀντιγρώφων οὐχ, εὔρηται ὁ στίχος. 
Ταιχ. 1948. Ἐηεὸν ἔκ π. πόδα,] Τρονοίας ἐστὶ Θείας σηµεῖον Ἀ σὸ διὰ αλάσσης ὀδεύον- 

σα μὴ τέγγευ σοὺς πόδας. 195]. Δευκὴν] Δευκὴν νήσον, ἓν ᾗ δέτριβεν ὁ ̓ Αχιλλεὺς µε- 

. Ρίο (π. ΤαπΓ, Ρτο τόν. 

Αα χο, αι χιρεὼν 50ΙΡ. 5ΕΙ]. ἐσσί. 
1εεἶἰδίς. 

1955. σὺν ἀπή,---Α]ά. Τ,α5ο. 

1956. Βχσιλία ὃ ἐκ σᾶδε Τία ΜΡ5. Α. 

Ὦ., Ἐ]οτ. ]σο Βασιλέα" κὀ» σΏλε. Μιας. 
Βασιλέα] Ὢε Επα]ί α Ἠυ]ας νετὈΙ Ῥτο- 

ἁποίο νἷά. Ἠα]ας Εαῦα]α ν. 1226. 
194]. σροθυμίᾳ.] Πτα ΜΕ. ΔΑ. Β. 

Ἐ]οτ. ι]σο πο)ωγθίᾳ. Μισα. 
ἡα]οἷκ. αἆ Ῥηωαπῖς, 1475. Ἱππρτοροί 

Ἰεοᾶοπεπα ο. Ἐ]οτ. προθυμία. «ελ. 
1915. Ἑτυπεκ. ὁ ΠΠΕΠΙΡΥ. 165. δεπ]ραῖέ 

σίκοι. θείο, 
1947. Ἱπ εοᾱ. Ἐἰογ. ασε 9:ζ. Υ. Ὑαἱο]. 

αἆ Ἠ]ρρο]. 65. Ιάεπι, αυῖα Εως ἵπ 0ο. 
Ῥαν. τοεθρῖι ῬἙτ. Λες. 

1948. ἔηρὸν ἐκ σοόντου] Ἐεευε Ξελο]ίαε- 
{65 ου {ΑΠΩΙΑΠΩ 9ειότησος ἸπθΙεῖαπη 

Ῥοδια ροδίέατα ε55ο εχἰεηαι. Ἠίε Νοη- 

ΠΟ ἅρμα ἈΝερίιπί ὤβροχον ἀῑεῖανι 140. 
Χ]. γ. 275. ει ΧΧ. ν. 158. ἀδίαντον 
ΧΧΙ. τν. 196. ἈΒασοΒῖ 1ροῖας ἄξων ἄβρεκ- 
σος ΧΙ. ν. 111. Ῥαηίημστα, ῬΒασοΠὶ 
ςαΐε]]ῖίο, ΠἨγάταδρεπι {τα]ιεϊιηί ἀδιώντω 
ὄνυχι ΧΧΤΠΙ. ν. 1927. Εκχειοῖας ε]ας 
ἀβρέκτοι πεδίλ»ι:. Πδῖά. ν. 169. ἸΠαπαάες 

ἀεπίᾳαο ἀκλύστοισι πεδέλοις. ϊδίά. ν. 187. 
4.5. 

1951. λευκὴν ἐπ᾽ ἀκτὴν] Ῥαοταπα ΑοΏί]Η 
Ἱηςμ]ατῃ, Τ,ειςσςα ἀῑσίατα, Ῥαι]]ο οορίοδίι8 
Πλιξςαανίπιας αἆ Τρηῖσ. Τατ. ν. 456. 
Έίαπι πο α γθίετίρς λευκὴν ἀκτὴν ἀῑοίατα 
Ῥυίεπη, {αοῖί αὉ οο ποπηῖπε οσϊέατα αποδῖ- 
δυϊία. Όσα α Ῥίταροπε ϱΘΟΠΙΠΙΕΠΙΟ- 
ΤΩΠ{ΗΥ λευκαὶ ἀκταὶ: πα Ἱπίετ Βυπίαπα 
εί Αυρίαίε Ἐπραςφ ῥρτοπιοπίοσίαπα Ῥ. 
599, Ο. αχία 1 ήθγαπα αἰίετα 140. Κ. ἵπ 
«πο. ΑΡ έπαθα «ἴνεγδα ε5ε Ἠετοᾶοίθα 

κ... απ ο επανω 

κ.α Ον ” 

οι μα. --- 

Ἱ.- 
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Κώπειτα ἸΝηρέως ἐν δόμοις ἐμξ μέτω 

Τολοιπὸν ἤδη «γεὸς ξυνοικήσεις 9εά᾿ 

Ἔνδεν κομίζων ξηρὸν ἐκ πόντου πόδα. 

Τὸν φίλτατόν σοι παῖὸ ἐμοίτ, Αχιλλέα 

1950 Ὄψει δόµιους νοιίοντα νήσιωτικὰς» 1965 

Δευκὴν κατ ἀκτὴν ἐντὸς Ευξείνου πόρου. 

᾽Αλλ' ἔρπε Δελφών εἰς «γεόδµήτον πόλι, 
Μεκρὸν ποωίζων τόνδε' καὶ κεύψας γονὸν 
Ἐλλτων παλαιᾶς γοιράδος κοῖλον μυχον 

1955 Σηπιάδος ἴζου μίμνε δ), ἐς τ' ὧν ἐξ ἁλος 1970 

Τοϊπάε ππθειΙπΏ 1π ἆοπιο ἈΝογοῖ 

Τη Ροδίθτυτη Ίσσα Ώδιι» Παδ](αδῖς ειπα ἀεα. 

Τπάε Ρτοέοτεης 5ἵεσάπη Ῥοάετη εκ Ρε]αρο, 

ΟΠατίςςἵππαπα ΩΙ εξ παΙμΙ Βαπα ΑοΏίμ]οια 

1950 Ὑγιάεδίς Ἱαβιίαπίοπα ἆοπιος ΙΠ54Τθ5, 

Οαπάϊάαπα ἀοπαϊοι ατα Ἱπίτα Ἐιακίπιπα πεαίΙπῃ. 

Θιατε νγαάε Ὀε]ρποσυπα αἆ ἀῑνιπϊέιις-ορἀιβοαίαπα ΤΙΥΡΕΠΗ, 

Ἐε]αίαπα Ἰσίιά «αάαγετ, οέ τιὈῖ ἐεχοσῖς {εττα, 

Ώενειδις απ ας ταρῖ5 «ΑΥΤΗ πι τοςρβδΙη 

195656 Βερίαάϊς οοηρῖἀς, εί οχρεεία ἆοπες ος πια, 

5. ταξὺ τοῦ Ἐ Εὐξείνου πόντου, ὅφεν καὶ οἱ ᾿Αχίλλειοι δρόμοι, σσερὶ ὧν ἓν Ἰθιγενείᾳ σῇ ἓν Ταύ- 
“/’ 2δ 9 / .- [4 ”./ υ ο οξ ’ 

θοις εἴρηται. 13254. Χοιρά 05] Χοιρὰς λέγεται πᾶσα πέτρα ἐξέχουσα καὶ περικλυζοµένη 
-- . 

Φαλώσση. ᾳέσραν οὖν σινες φασὶν σπήλαιον ἔχουσαν, ἔν ᾗ εἰώθει διατρίβειν ἐν «αλάσσης 

κ Ρίο Ρετορῖοιθ (6. ΤαιΓ. ΡΓΟ ἀξείνου. Ἐκ Ἰδάεπι εοὰᾱ. εδ οἱ ᾿Αχλλειοι δρόμοι, ΡΤΟ 
ὁ ᾽Αχίλλειος δεόµος, εί ασε θεηπππέυς, ἴπ απίρας οοὰᾱ. εχΏΙρεηέ τις ἐν Γαύρ. 

Ἰαιάαέ Ίος οἰοσαπίος ΤὨἱοηγςϊϊ Ῥετίοσοία 
γεσςυς: 

Π]α ΤΙ. ο. 96. ΈἘαπι πὔφαε ἵπ Ῥτοροῃ- 
πάε οο]οσαπάαπα 55ο 5μαάθί Ῥατίπι οΡ- 
Ῥοσιιηῖίας Ἰοεῖ, Ῥραγῖπα Φαϊάα αηποίαΏο: 
Λευκὴ ἀκσή. απλειόνων ὄντων Λευκῶν, Λυσίας 

σῆς ἓν Προποντίδι μνημονεύει. σος, ηῖ {α]- 
1ος, σας Ίοευρ]ος σαω5α οταί, οασ Ελιτρί- 
4ο», 4ε ΑεΠῖ]]ς Ιπηδυ]α Ἰοᾳ1εῃς, Υοςεπα 
ἀκτὴν, αΠοφιῖ ηΟΠ Ιποοπππιοάαπη, γΙίατθί, 
ΒιδρίοἴοΏεΏ Ύµοθιθ πηεπάϊ πηονεί Ῥτα- 
Ροβί(ῖο ἐπ᾽, πι]]απα Ἠ]ο Ῥτοβα Ι]οπῃ 56Ώςάπα 
εβῄείεης. 1,οσεπάωτα οηυἱάθτα ατυϊίτοι : 

Ἔστι δέ τις καὶ σπαιὸν ὑπὲρ πόεον Εὐξείνοιο 

ἄντα, Ῥοευσ.ένεος πολυώνυµος εὖν ἁλὶ νήσος 

ἡρώων' Λευμήν µιν ἔπωνυμίην καλέουσι», 

οὑνεκά οἱ τὰ πάρεστι πινώπετα λευκὰ τέτυλτα!. 

2εῖοι δ᾽ ᾿Αχιλληός τε πα) ἡρώων φάτις ἄλλων 

ψυχὰς εἱλίσσεσ») χι ἔρημαίας ἀνὰ βήσσας. 

τῶτο δ ἀριστήεσσι Διὸς πάρα δῶρον ὀπηδεί, 

ἀντ' ἀρετῆς' ἀρετὴ γὰρ ἀκήβατον ἕλλαχε τιµή». 

ῬεςΝ. 

1956. "Εστ' ἂν] Έτο ἕς τε ἄν, Ἆος ενι 
σιμοαάµκσφιε; αυ Ίοᾳ1επά1 {οτηια οί Ῥος- 

. Π 

Λευμὴν ἔπαυλιν ἐντός. 

Ώο Πίογο Ακτὸ Σηπιὼς ἀῑοίο νιὰο Ἠετο- 
ἀοίε, ΥΠ. 184. οί 199. 

1πςι]απῃ Ἠαπο λευκὴν ἀκτὴν Υοςαί, 5οἆ 
Ὠθφεῖο, 4Π Ρε ΘΙΤΟΓΘΙΗ, Ῥελολασίος Ῥίῃ- 
ἀαπ, αἆ Κεπι. ΤΥ. ΦίτορΏ. 5. ΊΜαςσ. 

ΤΠ ταρτΏῦγ. τος. ο5ί Λευκὴν κατ᾽ αὐτὴν---- 
ηιιοά χοοερῖῖε Ἐτυπεκ. Ός Ἱηςιία Τ,ειιςε 

ρ ποςίτο αἱ εἰεσαπίίοπίθιις αιήραδᾳΙθ Ῥετ- 
αααπι {απα]]]ασῖς.  Οποά ἕς τε αἀφρ]τατίτ», 
Ί]σοί Ἠϊςο 5οἶαπα τά Παΐ, 1 ος δι γείθγαη. 
Ἱία Εικία(Πῖας 1π Τα. α’. [ο]. 161. ΠΠ. 

5“ -Ἡς ΄ ᾿ 

46. Τὸ μέντοι ἔς σε, ἀντὶ τοῦ ἕως, μόνον αὐτὸ ) ι] 
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.ἆ Ν 

Λαδασα πεντήκοντα ἸΝηρήδων χορον 
να 

Ἔλλω, χομιστήν σου’ τὸ γὰρ πεπρωμένον 
-- », / Ν Ν ” 

Δεῖ σ᾿ ἐκκομίζειν' Ζηνὶ γὰρ δοκεῖ τάδε. 
-- Ν / -- / 0, 

Ταυσαι δὲ λύπης των σε νήκότων υπερ" 

1960 Τάσιν γὰρ ἀνθρωποιση Ίδε πρὸς εν 1975 

Ἓήφος κέκρανται" κατ.λανεῖν ὀφείλεται. 

ΠΗ. Ω πὀτνέ, ὦ γενναῖα συγκοιρήµατα. 
/ -- ως ᾽ ε 

ἸΜηρέως γένε»λον, γαϊρε' ταῦτα ὃ ἀξίως 
ι ” ” / - 5 

Σανυτήῆς τεποιεῖς, καὶ τέκνων τῶν ἐκ σέφεν. 

1965 Παύω δὲ λύπην, σὲ κελευέσης, «εά" 
/ ο 

Καὶ τόνδε ώάψας εἰωι Πηλίου πτύχας, 
1250 

ἸΜεειπα Παβεης εποτίτα ααπαμασῖπία Νετοαϊάπῃ, 

1)εἀιείοτεπη {πάπα, γεπίαπα: θοά οΠἶπα ο5έ Ελία]ο 

ΟΡογίεί {ε ρεγίοττο: ο ονῖ οηἵτῃ Ιδία γ]άθιίατ, 

Φεάα νετο ἀἆο]ογοτῃ 51Ρ6Υ πιογεμῖς: 

1960 Οπιηῖριας οηίτα Ἱοπη]πῖριις α ἀῑῑς ἴςίαο 

Οαἱευ]ας εδ ἀεείάπαίας, ΠπΟσΦηι1ο ἀερεέιχ ἐρείς. 

Ζ εἰ. Ο νεπεταηάα, Ο σοπεγοδα ΟΠΗΣ, 

Νεταῖ Β]ία, 5α]νε: Ιδία νογο ἀῑσπεα 

Τε οί (αῖς Ηροτίς {αςῖς. 

1965 Βεᾷο νετο ἀοϊοτετη, {6 Ἰαρεπίς, ἆσα : 

Έτ που 5δερυ]ίο, Ῥείρατη αἲ Ῥε]ῇ ταοη/{5 απηίτα, 

5, ἀνοῦσα ἡ Ἔ Θέτι. Σηπιὰς δὲ τόπος περὶ τὸ σπήλαιον, σσερὶ σὸ Πήλιον, ὅπου σὴν Θέσι 

3. Βιο σα. εί Ε]οτ. 15. (παπῃ ἵπ Τατ. ποι Ἱορίέιτ) Ὑπ]βο πᾶσα π. ἐξ. καὶ περαλ. αλ. 
σπήλαιον ἔχουσα, ἐν ᾗ εἰώθει ἐς αλ. ἀνιοῦσω ή Θ. Βατη. 6ί Μιβρτ. απίο ἀνιοῦσα αἀάυπε 
εῖαιη σπήλαιον. χοιεὰς Ππίο αὐἀάθπάιπι ο59ο τΙὰ Ίαπι Ατηαϊόις Αππιμᾶν. Ρ. 949. 
διωτρίβειν ροβί ἀνωύσα αάϊ να] ΑΡτεβεῃ. ἃά δε]. Ἐ. 1]. Ρ. 2. ο είῖαπα ἐν ᾧ Ἱεριε 
ο ὖ- δεᾳᾳ. 5αηΐ ἵπ σα. οἱ Ταυτ. ο 1ἱβι9 τὸ νῦν χαλ. ση. σεεὶ τὸ Πήλιον 6 Ἐἶος. [5. 
οἀδ]ά[. 

χα9 αὗπὸ χείενν" οἷον παρὰ Θεοκρίτῳ, ἔς 

σε κ᾿ ἀπείπης, ἤγουν μέχρις ἂν ἁπαγορεύσης, 
συγκοπὴν ἔπανεν ἐκ τοῦ ἕως" Σιὸ καὶ δασύνε- 

σαι. Ὑἱά. 1βδαασο (Οαδαιροπί ᾖἹ,δοίοῃ. 
Τπεουσίε, ο. 7. [Βαγπεβ. 

1959---13261. ΑΡ. ΦίοΡ. στο ΟΧΧΝΥ, 
Ρ. 511. Βαγ. 

1260. Τιῶσι γὰρ ἀνθοώποισω ἅδε πρὸς 
θεῶν ΨἼφος κέκρανται, κατα ανεῖν τ᾿ ὀφείλε- 
σαι] Ἠνς τεβεταίατ Π]αά: Μου οπιπίδιι5 
οοπιπιωπίς: κπαῖ]α Ἱ]λαά Ἐρῖςι. αἆ΄ Ἠο- 
Ῥγαος ο. 9. Υ. 27. Καθ ὅσον ἀπόκειται τοῖς 
ἀνδρώποις ἆπαξ ὠποβανεον. Ἠαγπεδ. 

τ᾿ Ροςί ὀφείλεται οπηῖςίέ Ἑκ. οὐ Πα ΠΙΕΙΩΡΥ, 
χεσ. Ἀεεᾷ. 

196]. ἜΣυγκοιμήματα] «4ὐλίγαείπι Ἠῖς 
ΡοηΙέαχ Ῥ{ο οοπογείο, αιοᾶ {απιϊβατε 506-- 
η]οῖ5 Ροδθΐς, ποδίοσαο Ἱπρεϊπηῖς, Ἡάέ Ἠςε- 
επρ. 266. "Ελένην νιν αἰσεῖν χρὴ σώφῳ προσ- 
φώγμωτα. ο βουλεντήρια Ῥτο βουλευταὶ, 
ΑΠάΤΟΠΙ. ν. 446. Εὐναστήριον Ῥτο εὐνάστειρα, 
Ιάθτη αιιοᾷ εὐνέσις, Ότεςί. ν. 684. ΆΒαγπες. 

13268. Κάτ οὖν] Α]ας οὐ ρχο οὗ», ἔπτα [Πέ 
Ιπέάγτοραίίο. Ἠαγχιεδ. 

Καῑτ᾽ οὐ γαμεῖν δητ᾽ ἔκ τε γερα(ων χρεών, 

Δοῦναι τ᾿ ἐς ἐσθλοὺς ----- 

Εἰ χρὴ γαμεῖν δητ᾽ ὄκσε γενναίων σαμεῖ Δοῦ- 
ναι π᾿ ἐσθλούς. Βέοῦεεις Τχϊποανε]Η Ικχῇ. Ῥογ. 

1968---1971. ΑΡ. Βίιοραυτα Οτοι, Τε 
1 ΧΧΤΙ. ρ. 295. Βιωπ. 
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Οὗσερ σὸν εἶλον χερσὶ κάλλιστον δέμας. 
’ -- ο ” ” πο 4 

Κατ ου γαμµειν οητ Εκ 
λ 

σε γενναίων χβεωνο 
- / “9 . κἳ “/ κ  ω / 

Δεναί τ ες έσολους» οστις ευ (θουλεύεται: 

1970 Κωκῶν δὲ λέκτρων μῆ πιθυμίαν ἔχειν, 1980 

Μ/δ᾽ εἰ ζαπλέτους οἴσεται φερνὼς δόµιοις" 
Ου γάρ ποτ ἂν πράξειαν ἐκ «εῶν πολώς. 

ΧΟ. Πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιωονίων" 
Πολλὰ ὃ ἀέλπτως Σρωίνουσι εοί. 

1975 Καὶ τὰ δοκηςέντ’, οὐκ ἐτελέσ5η» 1290 

Των ὃδ ἀδοκήτων πόρον εὗρθε εός. 

Τοιόνδ ὠπέξη τόδε πρᾶῶγμα. 

Ὦ 1 οερί έααπα ρα]οπογγίπωστα «οὐρα5 πααπίρα». 

Ὀεϊπάε αηΏποπ ΊΊχογες ἀμςεγε ες σεηοτοδῖ5 ορογίεί, 

Ἐι ἆατο παρίαπα η Ώοµας {απαῖμας, ααϊσᾳαῖς τεσίε τετΏ Ῥρογρεπάί: : 

1970 Μαϊοταπα Υετο ευππιδίογατα ποη οὐρίάἰαίεπα Ἠαβογς, 

Ἄεφιο 5ἱ ἀοΐσια απηρ]{5ίπααπα ἵη εεἀες αἴεταί 5 

Ναπαιαπα οηίπα ἀῑν]ηϊέας τειη πιαἰο σε55ο1ηέ, 

ολο. ἉΠα]εας 5αηί δρεεῖος {αίοτιπῃ, 

Μιίαφιε Ρετβοῖωπί ἀπ ρταίετ 5Ρρεπῃ, 

19215 Εί οχρεοίαία ποῦπ οναπίαπέ, 

Ἄοπ 5Ρεταίογαπη Υ6γο οχἰέατα Ἰηνεπῖς Ώοεις : 

Ῥιο Ὠαες τος οχ!]ε. 

ε/ - ” 

5, Ἡρπασεν ὁ Πηλεὺς εἰς σηπίαν µεταβλη»εἴσαν, τὸ νῦν Σαλούμενον σηπίον. 1976. ΤΠολλαὶ 

μορφαὶ)] Ταῦτα εἴωνε λέγειν ὁ ποιητὴς διὰ τὰ ἓν τοῖς δράµασιν ἐκ παραδόξου συµβαίνοντα, 
ὡς καὶ ἔνταῦθα παράδοξον τὸ ἙΕρμιόνην γαμης ναι Ὀρέστη, καὶ εἰς Μολοσσοὺς ἆπελ-εἲν 
᾽Ανδρρμάχ-ην μµέλλουσαν ἀποβανεῖν, καὶ Νεοπσόλεμον πρότερον μὲν μὴ ἀποφανεῖν δίκας 
αἴτουντα σὸν εὸν, νῦν δὲ ουσίας ἐπιτελονντα ἐπὶ µετανοίᾳ καὶ ἐξιλεούμενον τὸν )εὖν Φονευ- 
ναι ἴι. Ταιτ. 

1971. Μ/δ εἰ ζαπλούτους] Τὸ ζά Ῥτοαυεο ἵα- 

Ρεέατ, αά οεῖαπι ἴπ ζάχρυσος Α]οθςε. Υ. 514. 
ζασιλούτου: ----ζαχούσου: Βίου. Οτοί. Ρ. 

295. ἘἸτίπο, (ε5η. 1549, ὮΆῬογ. 
1219. Κακῶ:] Ι,εσίίαν 6ί καλώς, ἴπω 

γετο ἀε Ἡς ἀῑείέιτ, ο κακών λέκτρων ἔπι- 
Ὀυμίαν ἔχιουσιν. Ταγπο». 

Οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν πράξει ἂν ἐκ θεῶν κακῶς. 
Ὑμ]σο πράξειαν ἐκ θ.κ. Ῥου. 

Ἐτο κακῶ; Ἠεαί], τηανυ]έ καλώς, Ἰὰ- 

ασε τεεερίί Ἐτιπε], απ] κακώς 5εΏδι 16- 
Ῥὰσπαί. ΛΒεσᾷ. 

του, 1. 

1975. Πολλα), μορφαὶ οἵο.] Ἐαάσπι Ώσς 
Ῥετοτα(ῖο οοπε]ιάῖέ οἵαπι Μοάθαπα εἰ Α]- 
ορςάθπα, Βαεσ]ας οί Ἠε]επαπῃ. Ἠαττιες. 

1975- «1917. αρ. Βίοῦ, τοι. ΟΧ.ΠΙ. Ρ. 
465. ἍΒιώ7ε. 

1976. πόρον εὗρεν θεός. (εὗρε Ῥγωποκ.) εὖφε 
4αοᾳαε Ὠῖο Οαρβθας ΤΧΧΥΤΙΙ. 8. Ρ. 
Ἴ1516. ἍΡογ. 

Ἐτυπεῖς. ο τηετΏῦτ. Τες. τοροφιιῖξ εὗοε 3ε- 
ὃς, Ἀασϊιαπίο οὔαπα τηείτο. ἴπ Μεάοα 
ᾷποσιθ Ώπαε πηεπηῦτ, τερ. εχμῖρεπε εὖς, 
ΏΟΠΙ εὗρε. Λεεᾶ. 

κ 

ΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΟΜΑΣΗΣ, 
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ἩὙποδοαι” κΕετίΣδςΝ 

'ΥΠΟ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΒΑΡΝΕΣΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙΣΑ. 

ΜΕΤΑ τὴν τῶν "Εττὰ ἐπὶ Θήΐαις ἧτταν, ὁ Ἰζρέων, τὴν Θηδαίων βασιλείαν 

παραλα οὼν, τοὺς τῶν Αργείων νεκροὺς ἀτάφους ἐκέλευσεν ἀποῤῥιφθῆναι, "Αδρασ- 
ιού ᾿ ’ χ. 4 Ἆ νε ΄ «έ η , ΘΑ δα. μ 

τος οὖν, ᾿Αογείων βασιλεὺς, ἤσσων ὢν ἠχθέσθη, καὶ πεποιθύτως ἔχων πρὺς τὸν 

Θησέα, τὸν Αθηναίων βασιλέα, εἰς Ελλευσία, πύλη Αστικῆς, ἦλθε σὺν ταῖς των 

Ἑπτὰ καὶ ἄλλων Αργείων ἐν Θήδαις ὁλωλότων ἀριστέων µητράσι, χήραις καὶ 

παιδαρίοις καὶ οὗτος μὲν πεὸς τὸν σῆς Ἄ Δήμητευς βωμὺν κατέφυγε, καὶ ἱκετη- 

ρίαν 3έμενος, ἠζίου Φάστειν τοὺς νεκρούς. Ὡς δε ἡ Αἴθρα, Θησέως µήτηρ, παρε- 

σύγχανε, Ί. πεοηρύσια γὰρ τῇ 3εῷ ἔθυσεν, ἐλεεινῶς ἔχιυσα συνέπραξε ταῖς 

"Ἱχετίσι, χαὶ τὺν υἱὸν αὑτῆς εἰς πύλεµον παρώρωησε. Ο μὲν οὖν Θησεὺς μετὰ 

πρεσοείαν ἀτέλεστον στρατεύσας ἐχράτησε τῇ μάχη, χοµίσας δὲ ἐς τὴν ᾿Ἐλευσμίαν 

τοὺς νεκροὺς, ἔθαψεν. ᾿ Ένθα τῆς Καπανέως πυρᾶς καιοµένης, ἡ Ἐνάδνη, αὐτοῦ 

Ῥοςτ εορίεπι ὮΏήουπη, αῖ αάγοιδις Τμερας εκρεά[ιίοπειη φιισερεΓαΏέ, 

οἰαάεια, (τεοῃ, Τ Πεῦαπο τοσο Ροβί8, Ατοϊνοτιιπῃ βίανοτα Ιηδερη]ία Ῥτο- 

Ίαί Ἰα0εῖι. Αἀτασίας ἰσίετ, Απαίνοσυπι τες, νίριι΄ Ππ[οος απ αδδεί, 

στο Ίος [ετεαῖ, 6ί δει φυαπάαιπ ἵπ Τ]εκεῖ, τεσῖς Αἰοπατίτη, πιασηαΠί- 

τηϊίαίε τεροπεΏῦ5, αἆ Ε]οιιδίπα πτθεπι Αίσα, νοπῖέ, πα οπι ππαίτίβια5, 

νιάιῖς εἰ Β]ιο]ῖς Βαρίειηνίτοτιιπι Ιδίοταπι εἰ αἱίογαπα Τπεραποτατη Ἐοιπη, 

αἆ Τμεὺας ἀε[υποίοταπ. Τέ Πίο αιἰάεπα αἱ ϱ οτε ατα εοπ{ησίέ, εἴ 

ταιηῖς ιιρρ]ἰεαἰοτῖῖς ροδίεἱς εεριι]ιτα εορίαπα Ρρτοσαυαέατ.  Ὀὲ αιίοτη Γοτίο 

Ἐλτα, πηαίοι 1 Πεφ61, αἀεταί, (ςαστίΠεαθαί εηίπα ἀθαξ νἰοιίπηας Ῥτο {αιιδία αΓᾶ- 

οπε,) πηἰφεγίοογάία πηοία ἴανεραί Ῥυρριίεῖριις, αἱ Ἠογίαία οδί Βἰίαπι 5α1ἶπι 

αἆ Ὀε]ίαπῃ. Τηθεειις ἰσίέιτ, ροςί ἱπτίαπι Ἱεσαίίοπεπι, οχοτοῖι εἀισίο, υ]ς- 

έοχ εναςῖί, εἰ τεροτίαία αἆ Ἐαιιδίπίαπα «ανετα δερυ[έιτα ἀεῑ. Τί (α- 

Ραπεῖ τοσο ατἀεπίε, Εναάπα, Πλας πκχου, Γ1ρίκαιιε Βἰία, «ο ἵπ Π]απα 1η]εςΙέ, 

. Δήμητρος βωμὸν] Πία 9απο Ίμ5ε Εωπίρίάος Ἠα]ας Ἐ αδι]α ν. 500, Σεμναῖσι Αγάς ἐσχάραις 

παρηµένη. Οµπίη εεγίαπι οδέ, Ἐ]εικίπο Όσγογοπη εἰ Ῥγοδεγρίπαπα ργεεεῖριθ οο]ῖ φοΗΐία». Ῥυπί 

ἵαππεη, απ] εἰς Ἐλίου βωμὸν {αρῖφθο ἀῑσαπέ, Ιπίογ 41ος Αροιιοάογαςδ: απ ππϊσετίουγάϊἰώ αγ 

Αιοπῖς 1Π Γοτο Ῥοπογθέητ. Έπατε Ἠσο ατα π]]] αά Ἐ]ειείποπ Ῥεγίϊποί, αὈί Ὀεεηαπα Ἠα]α5 

Ώταπια(ῖς ροπῖ, οκ ρεῖπιο 1ρδῖας Ἐαβι]α; τεδι οο]ἡμίέηγ. αΥπΕΡ. 

Ἐ Προπεόσια] Ὑ1ὰς 1ο. Μετς Αῑῑς, Τ,οεί. Τ,. Τι ο. 1. 

Ι 5 



. 
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μὲν γυνὴ, Ἴβιος δὲ Ἀυγάτηρ, ἑαυτὴν ἐπεμεαλοῦσαι συνεχα/ετο, ΄Ἄδραστον ἄπο- 
πέµπει ὁ Θησεὺς ἐπὶ ὅρκοις, µήποτε κατὰ τῶν Αθηναίων στρατεύσειω ᾿Αργείους, 
Ἡ μὲν Σκηνὴ ἐν ᾿ΕλευσΏν ὁ δὲ Χορὺς ἐξ Αργείων γνναικῶν, αἳ μητέρες χαὶ 

γυναῖκες ἦσαν τῶν ἐν Θήδαις πεπτωκύτων ἀριστέων. ᾿Εδιδάχθη δὲ ἐπ) Άντι- 
φῶντυς Ἄρχοτος, Ολυμπιάδος ἐννενηκοστῆς σρίτῳ, ὅτε ΑἉργεῖι καὶ Λακεδαιμόνιοι 
διαπρεσεευσάµενοι σρὺς ἀλλήλους εἰρήνην ἐποιήσαντο καὶ συµωµαχίαν συέθεντο. 

Τὸ δὲ Δρᾶμα, ἐγχώμιο Αθηνῶν. 

Παπηπηῖδηιε οοηφιπηία οί. Τηερεις Δάταδίαπι ἀῑπιϊμε 5υῦ ατο]ηταπάο, 
ηΜΠ(Ιαπη Ατοϊνος οοπίτα ΑίΠεπίεηςες α1Π]ὰ Ιαέμτον. 

Φοεπα {αρι] οδι Ἐ]οιείπε: ΌμΠοτις εκ Ατοϊνις πηι]αγίριις οοηδίαί: 
απ πηαίχος θἱ 1ΙΧΟΙΘΕ οΙ2ΠΙ βερίεπι Ώπειπι, αι αἆ Τμεὺας εεοϊἀἆετιπ{. 
Τουεῥαίιιγ ης Απιμμομίε Αποβοηίε, Ο]γπιρίαᾶϊ 90. αππο 9. απαπᾶο 
Ἀτοϊνί εἰ Ταεεάαπιοπίῇ, Ἱεσαεῖς Ἠίπο ἴπάς ειπε ρις, Ῥασεπι 1πίετ 5ε {εορτιηέ, 
εί τησ αι Πίππη Ρερίσοταπί. Ἐνί απίοπι ἰοία Ἐαδιι]α Αιλεπίεπείς Ρο- 
Ρυ]ἱ εποοπαίαπη, 

4 

α Ἐδιδάχδη δὲ ἐπὶ ᾿Αντιϕῶντος] το εκ Ἱροῖις Ειπίρίᾶϊς νοτδῖς αἆ βπεπι Ἐαβι]α Φχργοβ- 
ϱἳς οο]]ρο, ν. 1021. “ο 2’ ὄρμος ἔσται' µήωοτ᾽ ᾿Αργείους χόνα Εἰς τήν» ἐποίσειν πολειίαν πωντευχίαν 

είο. αποᾶ Η]ο ἆππο {εεῖςθρ Αγοῖνος {εδίαέι Ἰπέοτ α[ος ΤΠμαογάἶάος 1,, Ὑ. Άαγπες. 
Ἰοίαπάαπα εδ, {δο]γ]Ι Ἑστὰ, ἐπὶ Θήβαις εί Επῖρίάϊς Ῥ]μαπίςςας αἆ Ίος Αγραπιεπίαπι 

βροοίατε; Ῥίαβαπα απζετα Τμεραῖάος Τ,, ΧΠΠ. ἵρδαπι παπο ΕαΡβι]ατη ρταρµίοε εκρτῖ- 
πετα, Ἠπο τείετ Αρο]οάοτῖ ΒΙρΗοί, Τ,, ΤΠ. «. 7. Βαγπες, 



ὝπΠΟοθΘξΕσΣΙΣ ἹΚκΕΤΙΔΩΝ.”: 

ΑΕΒΟΤΜΕΝΤΟΝΙ ΜΑΕΚΙΑΝΡΙ. 

ε ᾽ ” . Ἡ π 
ΗΠ νΕν σχηνἡ, ἐν ᾿ΕλευσΏν" ὁ δὲ χορὸς ) ἐς 

σοι 3 

Αργείων γυναικῶν, αἳ μητέρες ἦσαν 

τῶν ἐν Θήδαις πεπτωκύτων ἀριστέων. τὺ δὲ ὁρᾶμα, } ἐγκώμιω ᾿Α»ηναίων. 

3. Ἠετοάοίας ΤΧ. 97. (Αθηναῖο) ᾿Αρ- 
γείους σοὺς μετὰ Πολυνείκεος ἐπὶ Θήδας ἐλά- 

σανσας, σελευτήσάντας σὸν αἰώνα, καὶ ἀτά- 

θους κειμένους, στρατευσώµενοι ἐπὶ σοὺς Καδ- 
’ ελ ΄ Ν ή Ν 

ὠείους, ἀνελέσ-αι σε τοὺς γεκρού: Φαμεν, και 

θάψαι σης ἡμετέρης ἓν Ἐλευσῖνι. 

Έ ἐγκώμιον ᾿Απηναίων.] ἘῬτοραρί]ο οεςε, 

ἕ ιά, αἆ Ἱπίμα «Ἱπσυ]ογηπα αοΗΙΙΠΗ, 

χεπα πια]οχῖς πποπιθΠ{Ι Ῥγοροδίέαπα Ἠαρι]- 

1956 Ἐιπίρίάεπα 1π ος Ὠταπιαίθ, γ]άε αἆ 

ΥΕ», 1195. «αίεγιπι Ῥχῖος Ῥαι Ἠι]ας 

Ατσυπηεπ Ῥεπῆί. Ἠαο επῖπι, ασε Ίαπι 

γεδίαηΐ, εχίτεπια {βηίάΠα 5μηέ Υοτρα, αιοά 

είῖαπι Εεοίγω Ἐιτῖρϊάϊς νϊάρίιχ αεοῖάϊςα, 

Ωιιαπιοῦτεπα ιά Ατσυησηίατη 3 αἀάτάι, 
ατλΙαπᾶιί». 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΑΙΘΡΑ. ΑΓΤΗΗΔΑ. 

ΧΟΡΟΣ. . οΗΠΟΕῦΡ. 

ΘΗΣΕΥΣ. ΤΗΕΡΕὉΣ. 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ. ΑΡΗΕΗΑΡΘΤΟΡ. 

ΚΗΡΥΞ. ΡΕ ΣΟΟ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. Νννοῦ», 

ΕΥΑΔΝΗ. ΕΝΑΡΝΕ, 

1ΦΙΣ. ΤΡΗΙΕ. 

πα, ΡΌΕΠΗ. 

Ἐ ΑΘΗΝΑ. ΜΙΝΕΗΝΑ. 

Προλογίζει δὲ ἡ Αγρα, 

κ ΔάάῑάΙ Ίνας ἀπας 12γαπιαί[ἰς Ἠεγδοπας. Παῖς Ἱπάποϊίαςγ νογ, 1125. Αθηνᾷ νογ. 1107. 
| ἡ/Γατε. 



ΕΥΡΙΠΙΔΟΊΎΊ ΙἹκΕΤΙΑΗΣ. " 

ο. λλλλ11 

ΑΠΟΣΜΕΝΤΟΜ Αοτῦύ» ΡΗΠΙΜΙ. 

ΟΌποκυς Μαίτοπαταπῃ Ατοϊναγυπη Βαρριουπη, οί Αἀταδίας Ἠος ΑΓσοζισι, ππα ΟΙΤΗ ρᾶΓ- 
νῖ Β]1ς Βορίεπι Ώπουπ ο6ρεογιπῃ αριάἀ Τ]ερας, Ἠ]ειβῖπα αοσεἀιπί. ΙΡῖ Ἰπνεπίαπέ πιαίγεπι 

Τ]ιοςαῖ ΕΒίλταπα: Ύπαπι ογαηί, αἱ Τ]οςςο 5υθάεαί Ῥείοτο αἆ 5οραέπταπα οπάανετα β]ογαπι 

δΗογύπι.  ΤΠμοῦαπῖς ἀείεηία, οἱ 50 ἀῑο Ιπ οογΙπΙ αστο Ραίτοδερηέία, Τ]οδοις Αάἀτασίο, 

Ἰος ρείοπ{], ουίοπία τοῖ ραῦ]ῖοα Ῥγίππιπη ποραῖς ΠΠΟΧ» 5πᾳ5ι πιαίγῖς, Ίου εαβοῖροτο ρο]]ςρ- 

ασ, Όμοσας σαπἀεί, Τ]οδοῖαιο οί Αίιοπίεπῖυπα Ἰπηαηϊ(αίοπι Ἰαιάαί, 

ΑΙΘΡΑ. 

ΔΗΜΗΤΕΡ, ἑστιουχ ᾿Ἐλευσῖνος χ5ονὸς 
[. 9 Δ ]ά / .” 

Τησὸδ, οἵ τε ναοὺς Έχετε πρὀσπολοι 9εᾶς» 

ΤΗΛ. 

Ο Οχσκες ἐπίε]ατῖς ἆρα Ἐ]οιιδϊηϊς έθυγας 
Ἠι]ας, οἱ 5αοστάοίες, αιῖ (επαίῖς (επρ]α Ώεα, 

1. Τη ος νεγςα ἀῑξεησϊ Ῥο5ί Ελευσῖνος, 
ουῖ αρροθΙἴνιαπα οδέ χθονὸς, ᾳαοά νογίῖ Ρο- 
ἰθοί ιιγδίς Ἠϊς, θέ νογ. 4. 9. οί εεηίῖος αλ. 
Ὠβτα χὼν, γη, 6 χώρα, αριά Ῥοδία8 
Ἰάρπι οἰσπίβσατο φιοᾶά πέλις, ἀοοπῖε (ϱ]. 

Κιρίρτας αἆ Ατϊςίιορη. ΤΠοδπιορΏος. Υ. 
115. Ότο οἱ πρόσπολ»ι Θες, 1εσῖ Ῥο55οί 

οἱ ἀείοπάϊ, αἱ πρόσπολοι Θεαῖν, ει πα ΝΜΡΡ. 

Τη Βεμο]ίαςίο ΑτίκίορΗ. Εις 88. Ῥτο 
σης Ἐλευσῖνος πόλεως Ἰερῖίιτ σης Σαλαμί- 

νο πόλεως. Λ[αγΚΙ. 
Μαϊε Ματ]απάις Ιπίετριηρίέ Ῥοςρε 

Ἐλευσῖνο. Οοπ]αηπσοπάα φυηί ᾿Ελευσῖνος 
χ9ονὸς, αί Ῥώμης πόλεως οἳ 5Ιπηϊ]α. Λ{αςσ. 

Ἐλευσῖνος χ9ονὸς] Ἐλουςῖς ορρἰάωτα δέ 
Απῑσα» ρτον]ηεῖα», Οογετῖ ΦαςΗΤΑ, 1Π 41ο 
εἶας οἴαπι πηγςίοτῖα ορ]ευταπίατ. οἱ. 
Ἐχούσα». Ἐταί ειἴαπα Α]ιεπῖς (οπαρ]απα 

” Ἱχέτιδες «Ώςο]ιγ]ϊ δαπί ν]τρῖπος, 5εά Εαπρῖάϊ5, πιβίτος. 

Οετονῖ οὲ Ῥγοδοιρίπερ 5αστΗΠ., Ε]οιιςηῖπα 
ἀῑσίαπα, ιά. Ῥαμκατ. ἵπ Α οί {ο]. 15. 
Ἱ. 99. Ἰαγπεδ. 

9. σρόσπολοι 9εῶς,] Οιιθ]έατα {αΙς, στ 

φαοογὰάοίες Ἠϊο αὉ Ἐν ίλτα πιοπποταΏ{έαχ παπα 
οππα Όθτετθ2 Ἐαίίο, ορίπος, ο5ί, αιία 5α- 
ορτάοίατα ογαί πιποίατο 16ο 56ιι 12658 οί 
«αστΙπη Ώομαί, αιῖά ο55οί αιιοά »αετίβεᾶ- 
(ωχά Ῥεϊοτοηέ, 1ρδῖς 4αοᾳο φασετάοῖῦας, 
6ογΠ1 ΠΟΠΩΙΠΘ, ἰάθπη πωα]. Ῥοίιοπίῦι5. 
Ὁπάο, Ροσί αρρε]]αίαπα Ίλοαπι, Α9ίΙγα Ἰ]ο 
εαοογὰοίος πιοποί, ααῖἀ ρτο ϱὰ ρτεζατῖ ἀθ- 

θγοπί, Ἐκεπιρίαπι οσί ἵπ Απάτοιιαςη. 
νογ. 1095. τί α Νοορίο]εππο, ΑροιΙηῖ 
«αοἵΙΠ Εαοίπτο, ααθθτίς 5ασεχἀο», 0 αάοθ- 
ζέδοεπς, φωῖᾶ ἐἰδί α «εο Ρείοπειις ἓ σι 
οἱ οαιέδα υεπίκὁ Ῥοητο, τεοοθίατ νετριπα 

εὔχομαι Ἡῖ Ῥεπε ἘῬνοάφας, νο] (9]6 αῖ- 

ΜΜατᾖί, 
Ἱκέτιδες.] Ἐαῦι]α οἴταίιτ Φίοῦσρο, Ἐοτ. ΤΙ{. οχχῖν. ρ. 505. αὈὶ {π πιαγρῖπο Μορεμίος οί 5υρ- 

ΡΓεςδο ποπηῖπο ΤΗ. Τ. ρ. 5. χλΠ1, Ρ. 169. Ἰν. Ρ. 915. 

2 

Ῥιγπ. 



154 ΡΕΕΤΗΤΑΟΤ 

Ἐνδαιμονεῖν µε, Θησέα τε παῖὸ ἐμὸν, 
Πόλι τ᾿ ᾿Απηνών, τήν σε Πιτνέως χόνα" 

δ Ἐν ᾗ µε νρέψας ὀλβίοις ἐν δώµασιν 
Α/9ραν σωτὴρ, δίδωσι τῷ Πανδίονος 
Αἰγεῖ δάριαρτα, Λοξίου μαντεύμασιν. 
Ἑλς τάσδε γὰρ βλέψασ᾽, ἐπευξάμην τάδε, 
Γραυς, αἳ λιποῦσαι δώματ᾽ ᾿Αργείας γονὸς, 

10 Ἱπτῆρι Φαλλῷ προσπιτνοὺσ ἐμὸν γονὺ, 

Όε ερο »ἶπι Ῥεπία ργεσον, 6 ΤἩοδους Β]ῑας πποιις, 

Έτ οἶνίία» ΑΠιεπῖοπαϊς, οἱ έεττα Ῥ]Μ]ιαὶ : 

6 Τη 4ὖα τηε οἀμσαίαπα ορα]επ(ῖς ἵη αάϊριις 

«Ἀήνατα ραίοτ αι Ῥαπᾶϊοπῖς β]ἱο 
ι) αι . . 

σεο ΠΧΟΥΕΠΙ, Αρο]]πῖς ογαου]ῖς αὐπιοπίέιι». 

Πδίας επῖπη ΙΠέΠΘΙΙ5, Ἠσνο 6ΗΤΩ Ῥτοσαία, 

Άπας, αὐςς τε]ῖεεῖς 5εάΐρας Ατοΐνας ίοττα, 

10 Βαρρ]οί ουπη ο]6ες-χαπο αἀγο]νιιη[ιχ πιθῖς σοπυῦας, 

αιϊά απίο Ιπβηϊάνιπα εὐδαιμονεῖν, ν. . 
Ἐν που αφΙαέατα Τη νοίς: νῖάρ ΑπἰδίορΗ. 
Ἠαητ. 914. 990. Αεπατπ. 950, δὶ πια]ο 
Ἱπίε]σίέασ: Ἠετοάοί. . 106. εἰ ζας, 
Οτοπονῖαπα 1μῖ. Αρρονῖίο αἆ τοπα οί αἆ 
Ἰοευίίοηοπι Νορίεν Ἐ]εείγ. 806. αδί ᾱ- 
Ρ]δί]ις ἵη Ῥηϊναίο δὲ ἀοπποςῖςο 5αστ]βοΙο 
1ρ58 51115 5αςθ6ΥάΟ5, Ρτο 56 ία Ῥγοζαί: 

Νύμφαι πετραῖα:, πολλά»ις µε βουφυτεῖνν 

5οἵ]. γεσογ, νε] ἀαΐε: πα]]ατα οπῖπα ςαοχ]- 
Βοϊαπῃ εγαί δἶπο ργθοῖρις. 

Οἵ ἔχετε νογΙ Ῥοίεδέ ἐπεοζεπέος, έ ἵπ 
1ο Ἠοππεή, Ὀλύμπια δώμασ ἔχοντες, 
ουῖα βαρετἀοίο» ποππιπουαπι Παρίέαραπέ 
1η έεπηρ]]5, εέ 1 ρογποοίαβαπε, ΤΡΙ, Τααγ. 
66. 9 οδερῃ. Απα. ο μά. ΧΥΤΠΙ. 4. 4, 
Ἡστοάοί. 1. 181. ὙἈΝορίογ Ίο. νογ. 66. 
514, 515. 

Ἐκεπιρ]ϊς α Μαγ]κ]απάο α]]αεῖς ἆς εἶ]όρςο 
εὔχομαι “« αάάε Απίκίορι. Τηοδεπι, 995, 
39ςεἩγΙ. ΤΠεΡ. 959. ΟΠο6ρΗ. 504... ου. 

φεῶς,] Της Δήμησρος. ΤΣεεῇ:. 

5. Εὐδαιμονεῖν µε, ὃτο.] ἘΒιτα γοπ]έ Ἠπς 
5αοσαπΏ εί Ῥτεσες {αοίπτα Ῥτο δοπιθπίς 
Ῥσοδρετα: 5οᾷ οοηδρεσέας Ἠαγήτη τηι]]]θ- 
ΥΗΠΙ ΠΩΙΦΟΓΑΤΗΠΙ {ΘΥγυῖέ Θ4Π1, δὲ οχειιςο]έ 
ΑΠΊΠΙΟ Ῥτοσθς α]α5 Ῥτοροδιεταέ, εί ἀΐνεγ- 
50Π) 6επ5 ΡτεσΙπη 5αρσοςοῖέ, τα]ογῖς ΠΠΟ- 
πηρηΏ!ῖ; Πεπηρε, Ῥχο φα]ηίθ 5µα, εἰ Τηοςοῖ, 
εί Ῥαϊτία, απάς ποςθςςο οί ί «αορτἆο- 
Ώρας πατταχεέ φυἷᾶ ρτο θα ]απι ργεσβεῖ ἀο- 
Ῥετοπί. {αγ 

Ἐθδαιμονεῖν] Ῥπηϊ]επι Ἑ]Ηροῖα νοεῖς εὔ- 
χομαι νιά. Ἐ]εείπ. ν. 805. /Έπο]γ]. Βερε. 
ο. ΤΠεῦ. ν. 969. ΊἸιςς. 

Εὐδαιμονεῖν] Ἐὔχομαι 5αῦαιᾶϊ, Θησέα σε 
σαϊδ ἐμόν Ὄο αἰάπα Ῥτοάιεία 1π Θησία 
νίά. Ῥμαπίςς, ν. 74. αί ν. 1967. εἰ Λη- 
ἀχοπ]. ν. 13296. Τάεπι βέ ραμ]ο Ρροςί ν. 7. 
εί 944. Βαγπιεδ. 

4. Πιτδέως χφόνα.] Γταζεπεια ΙΧΌΕΠΙ, 
η οσα τοσπανΙί Ῥϊπειις, ἆ1χες Ῥαΐοτ. 

2αΥΕδ. 
6. σῷ ΤΙανδίονς] σεις, ραΐετ Τπεςεῖ, 

Β]Τα5 οταί Ῥαπάϊοπϊς, ααἵ β]α5 οταί Ετίςϊι- 
Οιοπ.  Έαγπες. 

7. Λοξίου μαντεύμασιν.] Ἑ Παίατεµας Ιπ](ο 
νΊία Τηοςεἱ : Αἰγεῖ δὲ, παίδων δεομένω, σὴν 

Πν αν ἄνελεν λέγουσι πὸν Δρυλλούμενον 
χιζησμὸν, διωκελευομένην μηδεμιῷ γυναικὶ 
συγγενέσθαι, πρὶν ἐλθεῖν ἐς ᾿Ανήνας, αίο, 
Ογαοιζιώπι ἴα 5ο Λαθεῦαί: ᾿Ασκοῦ σὸν προῦ- 
χίιοντα πόδα, µἔγω φέρσατε λαών, ΜΑΝ λύσης, 
πρὶν δημον ᾿Α9ηνῶν εἰσαφικέσθαι. Οοππυ]ε 
Ἐπρίάϊ5 Βεμο]αςε. ἵπ Ἠ[εάεα ν. 676. 
υΡὶ Ραμ]ο αΠίθγ, ἸἨαγπεδ. 

8. Εἰς σάσδε ΤΑΡ βλέψασ,] “« ΒισηϊΠ- 
έέ εαπί Ώαρο ααιια 1π 5αρεγῖοτίρα5 ἀθεςςο” 
6 Πεϊρεῖα».”  ΑΠίον πι] νιάείατ: πθπ]- 
Ῥε, Ἠαπο ρατῖομ]απα γὰρ τεάάετε ταίοπεπι 
5οηίεΠ(] πΟΠ 6χργεςδα5, 5εἆ 5υὐϊπίοε]]οοία», 
ως Πατ ποἰθέ: Ίος ποάο, : Οράπιαπα 
«ΔΙΙ56ΑΠΠ Ἠαθοο ααατθ Τί ῬτεςαΥ;᾽ 26ΟΥ 
ἘΝΙΜ ώς, ἐπίμεπς ᾖαβε απις, δο. ο]ο 
γου. 127, 298. εί ραβοῖπιι οί Ἱπ 94015 



πκαπττι ἃ ΕΣ. 195 

” / κ. κ. / 

ΤάΦος παφοῦσαι δερὀν' ἄμφι γὸρ πύλως 
 / / ε Δ / Ἶη 

Κάδμου »ανόντων ἑπτὼ γευναίων τεπνων, 
5/ ’ / 3 

Απαιδές εἰσω, οὓς ποτ 
/ 

᾿Αργείων ἄναξ 

"Αδραστος αγ, Οἰδίπου παγκληρίας 

16 Μέρος κατασχεῖν φυγάᾶδι Πολυνείκει «έλων» 

Γομερῷ" νεκροὺς δὲ, σοὺς ὀλωλότας δορὺ 

Θάψαι Φέλουσι τῶνδε μητέρες χονί" 

Έίργουσι ὃ) οἱ κρατοῦντες, οὐὸ ἀναίρεσιν 

ΟΙαάεπα Ρᾶς5α: στανοπα: Παπ} αἆ Ῥοτία5 

Οαἀπαῖ, πιοχέαῖς 5ορίοπα Ηβρονῖς σοπεγοσῖς, 

Οτδα οµηέ, ααος ααοπάαπα ΑχοίνοζΙπῃ Τεχ 

Αἀτασίέις ἀικῖς, 6 άῑρῖ Πατοῖέα(ἶς 

15 Ῥατίοπα νο]οπς αοαιῖχοτε οχι] Εο]γπὶοῖ 

οποιο: 5οὰ οπάανογα Ἱπίογεσίοταπα ἔπ ρτθ]ίο 

ΤδέογΠι π]αίτος 5ορε]ίτο νοἰαπέ πι (618 

Ῥτολήροπέ τοτο ηῖ σοζαπα Ῥοῦπέασ, που αδροτίαμᾶ1 {λου]ίαίοτα 

Τ11οτῖς, Ας. κχνΙ, 95. Ἐοηπι. χὶν. 10. εἰ 
βΠΡῖ καρῖείππο. ΑΙἴοαιϊπ γὰρ 580Ρε Ρο- 
πΊξαχ Ῥχο δὲ; 5εἆ ἵπ Ίος Ίοςο ποῦ ΟΡΙ5 
ο5ίι. Μα. 

10. Ἵμττρι 9αλλῷ] Θαλλὸς 1άθπι αιοά 

ἔρνσε, ΤΥΠΟ ΥΕΤΟ ΡΟ Ααλλὸς ἐλαίας, 4θ ᾳἩο 
νιά. Ἐιρίαίμ. ἵπ Ἠοπη, {ο]. 1557. ΠΠ. 91. 
Ἵκσπρι απ{ΕΓΩ ργΟ ἑκετπρι, 6ὲ Ἠου ΡΓΟ ἑκετη- 
ϱίψ. Ἠίϊπο βίαΐις Έμομα. 1. 19.---- δαβρΙΙ- 
οἳς αΙΡΟΣ οἱΐνο», Τη αααπα Ίοεαπα ΓιαείαΠ- 
Πας Οταπηπηα(ῖοις ---- 5αρρ]Ιοῖς ατβου οἰΐνα». 
ϱ Ιπαιῖί, Ῥοτ παπι ρακ ροδίασς 5πρρί- 
«απάο: Εέ ἵπ 5εοαπάο ἀῑκίπιας, Ἠατς αὉ 
Αἰλεπίθηδίρας5 τοδίοπεΠΏ (Ίεσο Ιχεδίοπεπῃ. 
Οτασε εἰρεσιώνην) ἀῑα, α ἀταςῖς αυΐεπα 
τε]ααῖς ἀἰτιίρτίοη (165. Πϊοσίετίαπη, Ἱ. 6, 
ἑκετηρίαν.) Όι εἰῖαπα [ας Ἠλοάισίηις 
Απιϊα. Τμεεί. 1, ΧΙ]. «9.19. ιά. Ταγπουί 
Αάνει», 1, ΥΠ. «. 16. Τίεπα ο αεοβί Νΐοο- 
Ίαϊ Γ,οευςῖς ΜίεοεΙΙ. Εριρηγ]]ά. Τ,. ΤΝ. ς, 
10, Μορ]ος]. οοάεπα πιοάο ἀῑχίει Ἱμσποίοις 
χλάδοισι ἐξεστεμμένοι (Εάϊρ. Έγταῃ. ν. 5. 

ΛαΥΠ6Ρ. 
11. Οοπίει Τουρ. ἵη Βι]8. ΤΙ. Ρ. 24. 

Ῥογ. 
πύλας Κάδμου] Ἱ. 6. Τηεβας, ας οοη- 

ἀῑάΙε Οαάπχας, ΆΏανπος. 
ή 19, σέκνων, ᾿Απσαιδές εἶσιν, ] Το]]ἵ ροίεςέ 

ἀῑσάποεῖο Ῥοδί σέκνων, πέ οοπδίτας(ῖο εἲε 
ἄπαιδες σέχνων, (μοπιαάπιοάμπα ν. ὅδ. 
530. Απάτοπη. 19. οί αλῑοῖ. λΜ{αγχῖ. 

ἑπτὰ γεναίων σέννων,] Ἡοτυπα ποπαίπα 

νά. ἵπ Νοιῖς ποφτῖς αἆ Ῥ]μαηϊας, . 126. 
Τέκνων ἄπαιδές εἶσιω, οὗε)] Σχημα τυρὸς σὸ 

σηµαινόµενον. Τέκνα οηἵπΏ πειιτίη5 66πο- 

τῖς, οὓς πιαβου]ϊπῖ, Ὦε ΡΙεοπᾶδπιο γἀ, 
ΑΠάΤΟΙΗ. Υ. 610. Βαγπεδ. 

14. σαγκληείας] 1, ο. τοση]. Πατπός. 

17. Θάψοι χβονί] Χοηἢ 5αρετβαπα οςί 
χβονί. του] αΠῖηα 5αη{ξ ταφαὶ 0159 ηοη 
5ιιπί 1Π ίδγγα. Ὑ]άε αἲ ν. 915. ἨΜατε. 

µητέσες] Ἐν. Αἱά. μητέρων, αί Ἰαροῖ, 

μητέρες ἵαπΊΘΠ 5ρειρερίο, 140. Ε. 
Π4ιωςσ. 

18. οἱ κρατοῦντες,] Οπῖ γεγιπι ᾖοξίωτι- 
ἐν, Ἱ. ο. Όχθοη, τοχ ΤΠευατάτα: Πο υἱσ- 
{ογεβ, Ῥτοιέ ψοτίϊέων, Οἴσρτο αἆ ΑιΠο, 
ΤΙ. 95. Νο ίεπεπια5 Ῥγαεορίαπα 1ά, 
Τὰς σῶν κρατούντω»--- Εγαροερίτιπη Π]αά εκ- 
ας ῬΙαπίς. 404. Μον απάοι αρ. δίοῦαμπα 
Τίε, 49. Ρ. 976. 

24 . - , 
Σέθειν καὶ (]. δὲ) τοὺς μρατοῦντας, ἄρχαιος νµιθ. 

νίά. Βορμοε]. Ἐ]οσίτ. 649. 595. 19]. 
Χ2ήφ. 266. Αὔφραιιε ατσι]ο, κρατούντω»ν 

1ρ]1σ. Τατ. 1501. ααοά ταση Ρρμίο. 
Ματ). 

οὐδὲν Βυ]ά. ν. σρᾶγ.ς. 3υγ. 
οἱ κρατοῦντες.) Ἱ. 6» Τατά ν]σίοτος, 

Ποῃ, αἱ αἴι ἙΒτούσις πποπηοτία Ίαρει5, 
Ἐεροεῖίο Ώισα: ἶν ομήπα οµπα {Γαίτοθ Ῥο- 
Ίγπίσο πιωεαῖς να]πεπίρας οοποίἁίε: 5εά 
Οτοοπίς, οι τεσητιπα ΤΠερατυτη ρο»ί ἆἀε- 
το]αίωτα. ἈῬαγπες. 
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ο / / . 

Δουναι Ὑέλουσῳ νόμι, ἀτίζοντες εῶν. 
90 Κομὸν δὲ φόρτον ταῖσὸ ἔχων χεείας ἐῆς 

"Αδραστος ο ὄμμια δάνρυσιυ τέγγων ὅδε, 

κ... τό τ) ἔγχος, τήν τε δυστυχεστάτην 
Σσένων στρατεία», Ἶν πε ψεν έκ δύμιων" 
6 3 / ον 3 λ -- .” 

Ος µ᾿ ἐξοτρύνει παῖὸ ἔμον πεῖσαι λιταῖου 

Ώατο νο]υπί, οοηίεπηηθηίος Ίυτα ΏΘογη]. 

90 Όοπιππιπο νετο Ἱππρεάϊπποπέωπα {ετεη5 πορο(1 πηεὶ 

Αἀταρίας Ἰ5ίο, τῖσαης οσιι]ος Ἰαοητγτηίς, 

2αοεί, εχεγοϊαππηθ εἰ 1πβο]Ιοἱςείππατα 

6εππεης εχροάΙίοπεπΏ, 4 απ ἆοπιο οηη]ςῖέ, 

ΟυΙ πε Ποτίαίιχ, αἱ Πο ππθο Ῥεγειαάθατα Ῥτεσίθις, 

19. νόμιμ’ ἀτίζοντες Φεῶν.] (οἆ. Α. ἆτι- 

µαζοντες εκ ρ]ο-ρεππαίθ. «Ἠδεηψίας Ἔπσ. 
ἐπὶ Θή6 447. Ῥιρρῆς. Τ4]. Θεους ἁτίζων. 
5ἵσ Α]οθςι. 1056. Ῥτο ὠτίζων νεί. οὐ1ι. 
Ἠαδοί ὀτιμάζων, υἲ ἀτιμώζων Θτοὺς Ἠετα- 

εἶιά. 79. Ῥορπος]ες (4. (ο]οη. 1914. 
ΤΙράγο: 2’ ἀτίζειν οὐδὲν ὤνλρωσον χρεών. 

νυ]σο ΙΡὶ. οὐ εν ὦ) ρύπων. Μα]ο. ὤ)λρω- 

σον θ5ί, ὄντα ὤνρωπον, ΟΛΙΠΕΊΙ πια, 
αυ Ἠοππο 8. Ίπ Ὠος Εατίριάϊ Ίουο 

ατ'µαζονσες 

βοτ]ρίαπη ν]ἀθίιχ ἆ {ζοντες: Ἰπάε οχρ]ῖσα- 
Πο 5ρΓα Υοςθπῃ δοΠρία, 1Π οοπ{οχίπα 

αἀτηΐρεα. Οιιοὰ οθη(ῖες ἵη Ἰος ἀταππαίο, 
εί ἵῃπ ας οπηπῖθιις Γαστυπη Γι. Έτο 
εετίο επἰπή Ἠαρε, Ἰμαῖς {αρα]α αἱ εείοτῖς 
Ἐυτριάϊς, εί αποαοχαπα φορες, Ῥ]υτα 
εί στανΊοτγα αῦ Ἰπίεγρο]αίοτίδιι5 εί εχρ]ῖσα- 
{ογῖρας Πμβίοια 655ε Υυ΄Ώθγα, παπι α Ἱ]- 
Ῥτατῃς,. Λίαγλ. 

20. χρεία: ἔωπε] ΙπΠίΘτρτείοτ, ποσο 
νε] ο[ίοί πιο. Τά οταῖί, ἵερίε Ίρρα ν. 99. 
ἀρόσου πρ ύεν. φόρτος χρειας Ἰ]πο ογ]έ 

6γαναπιεπι, 5ἱνε ἴπεοπιπιοάιν ο[[οίο αά- 
Φιποίιπι. Οταναραίαγ αιίοτη οὐπη Ἆα- 
{τοπατυπη Ἰασεηίίατη, έπη Αἀταρα ρτα- 
5εηίῖα. Χρίίσ, ο[Ποίμπα, νε] αοἰζο, πε ΒΟΡΗ. 
Α].ν. Το6. (4. Έντ. ν. 1195. Τιοά. δ1ο, 
1η. Χγ]Ι.ς. ο. πεσόνσος ἐπὶ σης ρε (ως. 

14. 110. ΧΙ. ο. 48. αἱ γὰρ σεβεις χίρείαν 

-- Ἀυσιτελεῖ, γίνονται. ἵπ Πῖ οπηηῖριις 

χρεία Ιάθτη να]εί, Ύοᾶ πιῶξι. ΎἌες α]- 
{6 ερί ΒορΏ. Α]άς,. ν. 985. (ἱά. Έγτ. ν. 
744. Άρα. 

Οµπα Μικαν. ἵη Έχετο, 3, 6. Ρ. ὅδ. 
Ἰοσεῦαί χώρας έμτπε. ΕεεΚ. 

33. Κέται] Ἐκ Μας νοςε οο]ήᾳί πον 
ἀερεί (ορίπος) Αἀταδίαπα Λιηπιῖ }ασιΐδδο, 
ποη πηβρῖς Ύπαπα ηιογέπι {αῖδε, αιοά 

Ἔγχος νοτίαπί θο[ιην. 

κεῖται 5ερο οἸση]μσαί: 5εά κεῖται ἔχων 50- 
Ίσα. εχρτιπε εδὲ Ἰιαύδετδ. Ὑετρα θΠἶπι 
βεδίι», 51οιέ δίαγε, α0ΕΥ6, δεἀετε, δις. 5αρθ 
Πηἶμ]]. νο]απί Ργαίογ 6ὔδε νε] οπἰκίεγε: νὶιάρ 
αἆ ν. 616. Ἐτ νοίοι 191. 4παπάο Δά- 
ΤΑΦΙΙΠΩ Ῥτίππο αἰοφυῖσιτ Τῆορευς, πο 
1αβεί ειτη δΊίγσεγε (ιο {οοῖςοοί οἱ Αάταδ- 
{15 ιοί ]ασιίβσεί), 5εὰ ἀείεπετε εαριµέ 
φο]πητηοάο, οί ζοίπηι οπιέεγε. νά. Ἠε- 
ειΕὈ. 4856, 494, 498. ΠἨετας]ά. 655. 655. 

σό τ᾿ ἔγχος, --- Στένων) Ἀοη Ππίε]]!ρο. 
δ6ρυ αι]άσπι αριά 

Ττασῖςος δει 5αε »Ιση]βεας: δόρυ 4Ἡο- 
αυε εί ἔγχος 58ρο ΦΥΠΟΠΥΊΛΑ δαπί: εί {α- 
ΤΏΘΠ τη]Ηῖ ΠΟΠ Ἡ]]ο εχειηρ]ο Μαιεί ἔγχος 
αριιά «ο5 παἱαπω ἀεποίατε δείιώπ. 1π- 
νεπῖο 55.ρο αριιὰ Ροδΐας σσόλιν νε] πάτεαν 
στένειν θί ἀνασσένειν: εἳ Ίλιον σσένειν, Ότοςε. 

1016. Αά ααπι {οΓππαΠΙ Τοτεί, σό σ᾿ 
"Άργος στένω», Κεπιέτι5 ραἰτίαπη 5ιΙΑΤΠ 4τεος. 
Μοπρίυγα ΡΥΟΡΜΗ5 εσί, σύ σ᾿ ἔκθου στένων, 
εεησιῖ Ῥεπο οοΠπνθηῖτθί, σὸ κ.δος, α[]πί- 
ἰαίθπι, ΠεΙΩΡε, 4µατΏ εοπίτακεταί «ωΠι Τγ- 

4εο οί Ῥο]γπίςο. Λατ. 
ἔγχες,] Ιπιο]ῖρο ποτ δεζµπα, ιά γετᾶί 

ΠΜατκ]αιάας, 5εά ετογοιηι. «Παδία ῬΤο 
ᾖαδία(ἶ. νιά. αἆ Τρ]ήσ. ἵπ Ταυτῖ ν. 141. 

24155. 
ἔγχος»] ᾽Αντὶ τοῦ πολέμου. Βαγπες. 

ΠΜατΚΙ. Ίρ5α ποπ ἀῑεῖτ, 5ο ἔγχος ὨΏ]ςο (8- 
Ῥεγο 4ος ῥε[[ο, ααοπῖατα πι ΗΕ] δἱο οεευτταί, 
ϱεά 5ε Ἰοσυπι Ώοῃ ΙΠίε]]ψετο. ΛΏεε. 

Ῥτο κεῖται σογρεπάυτη Ῥαίο ἷασαι. 
ἹΜατκ]απάις Ἰαπσεραί ἔχων κεῖται, ῬΙΟ 
ἔχειν" αυοά ἀωταπα ο5. Ἐπτ[ατά(ῖο Ρ]αςθ- 
Ῥαΐ δεῖσαι χρείας ἔμῆς. Αι {ία πος 5α!ἶς 

Ῥεπε οαάταί ὅδε, θέ χιρείας ἐμῆς ππηῖς 
ΥΕΙΡΟ δείσαι τεπηοίῖα {οτεηί. «Φόρσον χρείας 
ἔμτς Ιπιε]Ησοπάιτα ρµίο Ρτορτῖς, {ροε φΊο- 
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95 Νεκρων πομιστὴνν 4 λόγοισω, ἢ δορὸς 

Ῥώμῃ γωέσθαι κ καὶ τάφου ματαίτιον' 
Μόνον τόδ ἔργον προστιθεὶς ἐ έμῷ. τέκνῷν 
ΤΙόλει τ’ ᾿ Αθηνών. τυγχάνω δ᾽ ὑπερ χθονὸς 

᾿Αρότου προθύουσ”, έκ δόμων ἐλθουσ᾽ εμιῶν 
80 Πρὸς τόνδε σήκον» ἔνθα πρώτα Φαίνεται 

95 Τι επἀανογαπη τθυΙροΓαίΟΥ, απί Ῥετδυαάσπάο, αέ Παείαε 

Έοῦοτο Παΐ, οί ααίος 5οριαἱέιτο», 

Φο]Ι πηεο ΕΙῖο ΙΠΠΡΟΠΘΗ5 Ἆος ορα5, 

Έη οἴν]ίαιϊ! ΑΠοπίοπςί, δε νίςο ίθιτα» 

Απίς αταίίοποπα 5αοτίβςοο, 6σγθΏδα εκ ααῑδις πηεῖς 

50 Λά ος (θππρ]άπη, αδί ρηῖπχαπα αρρατιῖε 

φιε ἴ]επι α[ογεπς, πιε ομι ἐ5δε. Όαπα 
πορίτα επηεπάαῖοπο Όσπο οοηστυῖέ οσα 
ν.115.: σίς ὁ στενάζων οἰκτρὸν ἓν πύλαις ὅδε: 

Ἠ/ιάθέιατ οΠἵτω ἱπάϊσαε, Ροδέ ππιι]ίεγος νθ- 
πϊςςο Αάταδίιτη, Ιάοοφιε α Γοτες οοηςί]- 
εςερθ. Ἔγγοες, ἵπ 4ο νοςαρι]ο Παγεραίς 
Ματκ]αεπάας, ποπ ἆε Ῥε]ίο αμὲ οχοτοῖία 
βεοἰριεπάυπα οσί, 5εά 4ο ἱρδίας Αάταςαά 
Ἡαδία. "Ἡν ἔπεμψεν ἐκ δόµων σῖο οί ἀῑς- 
ἑάτα, τξ Γογτηα ΥΘΙΡΟΤΗΙΤΩ αἆ Ργοαίπης ῥργε- 
5ΤΕΞΞΙΤΩ στρατείαν ἀεςοπηπποάαία δἳί, 5εΠ- 
5ι5 οεῖαπι αἆ ἔγχος Ρογίίποαί. ΠΗεγπιαππ. 

95. ἔπεμψει] Δά ἼΠευα ορρισηαη- 
ἀα-. Βγοάκις. 

2δ. ΏΤΟ Νεκρῶν Α]ά. Νεκρόν. Μαν. 
96. σάφυ, δεριισγὶ, Ἱ. Θ. ταφπε, δεριιῖ- 

ἐγώ, η Ἠοππθγ. 0άγ5ς. Ω. 87. Μεταίτιον, 

υί Ἠετοάοι. ΠΠ. 156. µεταίτιον τοῦ πολάέ- 
µου. ΛΜανκί. 

97. ἸΜήνον πῇδ' ἔθγον] Αά ονΠαπάαπα 
απιρ]σ]έαίοτη {οτίθ, Μόνῳ τό» ἔργον προσ- 
σίθεις ἐμῷ πέκνω" δοζὶ ηισο 1ΐο, ΠΟΠ, ούτε 
Ἰοο ομιδ. Ὀϊο µόνη ση πόλις, ν. 199. 
ΠΟΏ µάνον. Ὑἱάς Ἰουμπ. Έτ ία Ποϊδκίις, 
Οοπ]οσίμγαπα Ἠαης ἵπ ἵπια ρᾷσίπα ποϊαν!, 
οί 5αρο αΏρὶ, αί Τ,οοίοτί σγαζῖαπη ΕΑΟΘΓΘΙΗ 
τηο]οςιῖα. «οηδι]οπάϊ ποίας, οπα Γοτίο τος 
Ῥεγ 56 5.85 εν]άθης 6556, Ώαρο οπο(ιθ 
νοιεῖοπεπα αεεοπηπηοανῖ οοη]θσξαγῖ5, ΠΟΠ 
πηυίαίο οοπίρχέα: οοπβί απ ΟΙ. Οταν 
5εΠΠρεΓ απίο οει]ο5 Ἠαμετς. Ῥτεέ αἆ 
(Οἴσρτοηπ. Ὦο Οβ1οῖῖς, «, Ὑϊκ απ αἩπ- 
«εσιεπῃ α 5οπρεΐς Ηυσῖς τοοράσπάαπη 6559, 
«6 Πῖςϊ αιί Τα στασῖ, αιξ Βοἱο]! Ροσσβίπη 
ἐς φἳί {ατα (εδίαίαπη, ια αὐ οπιπίρας5, ααϊ 

ΠΟΠ 5υΏέ ἄμουσοι, η. ποπ οα]ἱσαπί 
1η φοἱε, νιἀεγῖ Ῥοφεῖε. ΊΙπ Που Ίοσο, 
ταυ]ίο Ῥχουαδ/]ῖας τωἰηὶ νίάρέιαχ Μόνῳ: 5εἀ 
ουσ ἀθ[επάϊ Ρροςβῖέ Μόνον, 6ί Ῥᾶτυπα ἴπ 

5οΏσιι ἀῑδογιπιϊηῖς φἵέ, {οπηστασ οί Ρροίιι- 
Ἰαηεῖς ο55θί οοπίοχίαπα πηµίατο, Ουοσά, 
φοπηο] ἀῑοίιπῃα, ἀθ πιι]εῖς αῑῖς ]οεῖν ΙΠέε]]]-- 
σαΐιτ. Μαγβί. 

Μύνω 4ιοᾳάας Μιδοτανῖας. Μόνον εἴίαι 
1. Μουτείας Απ. Τι. ΠΠ. 1. Ρ. 55. αὶ 
4ᾳ σορηροσί», ς «οπριι]επάις. ο). 

Μόνον] Ορπιο Εοϊδκίας οἱ Ἠατκ]αῃ- 
ἀάς, µύνω. ἨΜιρα. 

Ματκ]απάις οἱ Εοϊοκίιις Ρτοῦαπίο Μις- 
σγανΙο αόνω εοιτῖσιπί: ααοά ποπ γιάθέαχ 
αἀταϊθίοπάιιπα ϱ556. Πογηια.. 

99. σροθύουσ,] Πεϊρεῖας προἈύσουσ,. 
Μαγκί. 

᾿Αρότου προθύουσ,] ΌὉοηίετ βαϊάαπη γ, 
Προλροσία. 

᾿Αούτου προς ύουσ,] Ὦε [εδίο Προρύσια 

ἀῑοιο νῖἀ. Βε]ο]. Απῑδίορῃ. Ρ. 250. Λ{ιςς. 
Φαοτιβοίαπα {α]ο απίο αταῖοπετα ρτορσίθ 

ἀῑεῖίμχ Προηρόσια. ν. Ἠο». Ἡ. ν. ΒεεΚ. 
50. πυρῶτον φαίνεται] Οοἆἆ. Ῥατίς. ΑΔ. 

Ἑ. Ο. πρωτα. (ιο αἀπωῖςῖ. φαίνεται Υετο 
Ῥτο ἐφαίνετο {οδίεπιαίέ 56, αρρατιάέ: ΠΟὮ, 
αβῄαγθγο φοίεί) αϊ 5αρο ἵπ Ἰος ἀταπιαίο, 
εί αρίααο. ΑΠοηαϊτ ]εσῖ Ρορςεί, ουπα 
γα]εκοεπατίο αἆ Ρ]ωηῖςς, 67 4. πεὠτ ἐφαί- 

1 γισες αὐίοπα ρε απ αρραταεγαπί 
η Ῥατγω, «ΔΠΠΡο Εοισίηϊς, Λα. 

πρώτον] Ὀτίειιιε Μ5. οί Ῥ. ποῶτα. 
«6 Ἐτασες ρήση πμμαμιενς ἵπ Ἠλατίο, 

«ΑΠΠΡΟ Ἐειρ]π]ο.”΄ Ματκίαπάας εκ Ῥαιι- 
δαηία Ῥ. 66. Ε. Άγ]. Α{ιοσ. 

πῶτον φαίνε ται] ἨἩοπιοί (Ἰορεοπιαία- 
τ]ας ---- ἐπείπερ Ἔλευσινι πρώτον καρποὺς Δ/- 

Ε/ωγπιίις ---- Οὐλαὶ δὲ λέ- 
᾿Ελευσὶς δ ὁ σόπος, ὅπου 

Ξορότερον ηὐρέθησαν. Οπι Πῖς 5οπβυπέ 
Ῥαυραπίας ἵπ Αῑοῖς οἱ Αεϊσίάες ἵπ Ἐ]ειι- 
εἰπίο, «Βγοάσι, 

γ2Τ0. 

μή τρ ἔλωκεν. 

γ2νται αἱ κριαί. 
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Φρίξας ὑπὲρ γῆς τῆσὃε κάρπιμος στάγυς. 

Δεσμον ὃ ἄὤδεσμιον τὀνὸ ἔχουσα φυλλάδος» 
/ λ ς -” 3 4 .- .” 

Μένω προς ἀγναῖς εσχάραις δυοῖν «εαῖν, 
΄ ΔΝ / ] 4 ςΝ 

Κόρης τε καὶ Δήμήτροςυ οἰκτείρουσα μὲν 

Ἠοίτεης 51ῤεσ {ατα Ώαης {χασί[ογα θρίσα. 

Απιτϊεία αιίεπα νΙηειμ]ο ποἩ νιποῖεπΕ Ετοπάΐ5 5αστα», 

ἸΜαποο αἆ οαδίο5 {οσο5 ἁματαπα Ώ8αΓΙΤΗ, 

Ἐτοδοιρίπα, αὲ Οετετῖς, τηίδεγαπς ϱι]άθπα 

πορῶτα ϱ Πρι Οοἆά. ἘῬατ. τοερρίέ 
ἹΜατ]]. Τάεπα φαίνεται ἀῑεῖε ο55ε Ρτο ἐφαί- 
νεσο, ΟδίἐπιάΙέ 5ε, αρραγιΐ, Ίπποι αρβαγεγόα 
δοΐεί, αέ ἩἨσαιῃ. 

Ὑα]εκ. αἆ Ὦμαωῃπ. 674. εοτεῖσῖε πεοώτ' 
ἐφαίνεσο, οί 5α5ρίεαίιτ, ΕΤ. {ού8Ε ΥΘΑΡΕΧ- 
1966 αἆ Ίοσυμτα ΘΒορΏ. αρ. Ῥολμο], ΑΡροΙ. 
Ἠλρά. 111. 1577. 

ΦΗ βλαστὸς οὗρ ἔδλαστεν οὗπιχώριος 

Καὶ κάρτα φείξας εὐλέφω σφηχώμωτι εἶο., 

Ἀεε]ς. 

Φοᾷ ΑΙά. πρῶτον. 
ΕΗεγπιατιπ. 

5]. φοίξας ---- στώχυ;.]  Λάιπουταίιτα 
{οτίς εχ Ἠοπιοτο 1]11αἆἀ. Ψ. 598. 

πρώτα] 6οἆἆ. 

ὡσεί τε περὶ στωχύεσσιν ἔέρση 

Λου ἀλδήσλοντος, ὅτε φρίσσουσιν ἄξουρωι» 

ΙΜαγᾖ. 

Φρίξας] Ἱ. ο. ατῖςιῖς ο σ]ηππα Ῥτοάειη{ϊ- 
Όα5 1ΠΠΟΙΤΘΡΟΕΠΣ. 3ΊΏαγπερ. 

59. Δεσμὸν δ ὤδεσμον σὀνὸ ἔχουσα Φυλ- 
λάδο. ὙΟχ ἔχουσα οί να]άε απηρίσαα (εί 
η ατηρϊσυ», ααῖς αιιάθί α/Ἡτππατο απαπαπα 
νοτα οι ἹπίετργείαΠο »): ἰσηϊβσατο θΠΙπα 
Ροΐεςέ νε], {σπεπ», Ιπ τηΠΙΡΙ5 ΏΠΘΠΊΡΟΣ 
γα] Λαδεπς, ἵη σοηπῖρας; νοὶ Λαῦεπδ, απἲθ 
Ῥεάες; νεὶ Λαῦοης, ἵπ αγα Ἱαχία Ῥοβίέππα 
Ἠαπο δεσµόν Ὑιάο Ὃες. Ἠεταϊίάυπι αἆ 
Ατποῦ. 5. Ύ. Ρ. 919. ο. Τασἀ. Ἐαι. 
1651. 4ΐο. Βρεεία(οτῖρας {αῦπ]α πηρης 
Ανάπα Ἠαιευαί ἐξ αὐτοψίως: ποβῖς οκ 
16ίο ἀεξεοία πιης οαἆθτα Ἱπορτία εδ, οὲ 1Π 
που εἰ ἵπ π]]ο αἰῃς Ιοεῖς: ἀπίετάμπα οὉ 
ἀϊνοιρας ἀῑδώποιῖοηςας, (1 εΏδπα ναγίαΏα 
τεάάυπε; Ιπίρτάστα οὗ ἀϊνοιδας εἰσηὶῆσα- 
ἄοπος τοσα: να]αέ ἵη Ἡος 1ρεο Ἰοςο, αβ1, 
ΡΓΦ{6Υ ἔχουσα, απηθϊσ {ας γίδα οσί ἵη Υγοςε 
δεσμὸν 4αοᾳαθ, παπα Ο]. ἨΗοεανῖας θυπαῖέ, 
ἨΟἨ Ῥχο αφοἰσιῖο νε] πιαπἰμιζο, 564 τηεία- 
ΡΠοπῖςοθ, Ῥχο υἰποιῖο, οὐ]ίσαίίοπιο, πιεοεδὶ- 
ἑαΐε:. 8άθο ιέ «6 δεσμὸν ἄδεσμον φυλλάδος, 
»ἴέ, οἴτοιίας ἴ]ο Αγρίταχαπι Μαίποπα- 

τάση, ασ Ἐλταπα, Γγοπᾶςς παπίρα8 σε5. 
{απίος, εἰτουπισϊησεραπί.”  Ἐαπάσπι 1ηθ- 
{αρμοταπα Ἰπίτα ν. 59. Ῥοεία, Ἰπασῖς, 
νοσαί ἀνάγκας ἱκεσίους, ᾳαα5 Τηεδεις λῦσαι 
ἀοροεραί: οί ταπιϊεήί αἆ γν. 109, 108. 
Οαπίρτας οὲ Ῥατηθδίις νοτίαπί, Τεπεπς 
αιέεηι ἠιώιο πιαπῖραζιι ῇογιάἰς οι υἴπιο-- 
ἔιπι: 418 Ροῦδίπης Υογςα 6559 ἀῑοῖε 19α- 
5. Έδο η] πα ἵπ Ἠας τοτδῖοπο 
νίάεης, 64 ἔεχο 5θοι{ι15 51, ᾖἵ έουπη- 
αὖς 6µπῃας (παπα ἂς απαρϊσιῖς εἶπο Ώπε ναί 
{τασία Ἠεσατί Ροίθδε), Ῥτο ἄδεσμον {οχίθ 
ΏΟΠ πηα]ε Ἰεσεγθίαχ ὠδέσμου. δια Υετο, 
Οπγοιζιις ίε ἀγοσιυατιπι Μαίγοπιατιφι, ὅτο. 
εδέ οχρ]σαίίο, ΏΟΠ γεχβῖο,. Λ{ατᾖ. 

Δεσμὸν δ᾽ ἄδεσμον] Απδεηᾶος ἩἨοαίμῖο 
ππείαρ]οχῖος αοοῖρἰεμί{ Ῥτο οἴπομῖο, οὐ]ίσα-- 
{ἱοπιθ, χιθοεδεϊίαίε. Μείαρῃοταπι «55 νε] 
εκ Ίρεα ΙοοειΏοπθ οοἱ]σο, ἆπο οοπαατῖα 
εοπ]ιησεπ. Ὑοεταα οπἶπα νιπςυ]πα, - 
ᾳποπησάο 5ἴπωα] οί δεσμὸς εἰ ἄδεσμος 655ε 
Ῥοίθεί2 Ὠεϊπάςα αιῖά ἄάντα επα ταπαῖς, 
αυος ιρρ]σες σεδίαραπε ΟΩιαπποβρτεπα 
χροίθ, ιέ ἀῑχ], Ἡοαίιπῖας ἆε οἴτομ]ο πιᾶ- 
οπαΓΙΠΑ Ἰπέοτρτοίαίασ, ασ ἆἨταπα οἶπ-- 
δεηίος τεΙσῖοπῖς αποάατα νίπομ]ο 1π {επι-- 
Ρίο ταπεραπί. ΑἰπαΗππυτα ει ιά 
ἈΝοσῖ 4ε Τμο5οο: 

πέδαις ἀχαλμεύτοισιν ἔξευμτωι πόδας. 

νά. ἔχαστα. Εχηλμοί. Ἰς. 

Δεσμὸν δ ἄδεσμον] 1:14 Σώρον ἄδωρον. Ν1ὰ. 
αὖα πο αἆ Μεά. ν. 618. Φυλλάδος] Της 
ἱκετηρίας. νίᾷ. ΕιδιαιΏίατα 1η Ερεσιώνή. 

3αγη68. 
Ὑπάεπίαχ εωρρ]οες {οηπήπε {άωταπα 

εγ5 ΤαΠΙΟΥΗΙΤΑ Οἰπχίςε,. 14 οα δεσμὸν 
αρρε]]αί, τε]ϊσίοπε {βείαδ: απάε ΠΙΟΣ ν. ὅ6. 
σέρουσα δ᾽ ἱερὰ στέµµατα, αἵ ν. 114. ;κεσίοις 

δὲ σὺν αλάδοις φρουροῦσί μ ἓν κύκλῳ, οἵ. ν. 
569. ἀλλ᾽, ὦ γεραιωί, σέων ἀφαιρετε σσέφη 
µησρόςε. 15 δεσμὸς εδ ἄδεσμος, θμἷα 9018 
τεΗσίοηο υἰποίατα {ἐοπθί. Πεγπιαππ. 

56. Μενῶ σρὸς ἁγναῖς ἐσχάραι] Νεὶ 
Μένω, υὲ τυγχάνω προβύουσα Υ9Υ. 35. Ύβτα 
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46 Πολιὼς ἄπαιδας τάσδε μητέρας τέκνων, 

Σέδουσα ὃ ἱερὰ στέµµιατ' οἴχεται δὲ μοι 
Κήρυξ πρὸς ἄστυ, δεῦρο Θησέα καλών. 
Ὡς ἢ τὸ τούτων λυπρὸν έξελη γθονὸς, 

35 Όσαπας ἰδίας πιαίτες οτραίας Ἠοτῖς, 

Ύοπογαηςᾳιιο 540Γ05 Τ4Π1Ο5 Ίαπα νε]αίο». ΑΡΠ{ αιέθτα Πα 

Αά υΥρεπα ργῶςο, Τμδδουµπα Ἠαο νοσαίυγΗς, 

Ότι αιέ αυ{οταί πηϊδογίαπα Πα {ευτα»; 

Ἱπ Ρχοὶοσῖς σαιδ5α τοάΚῖέας ῥΥγσοοπέζιήι 
αείοππα θέ σσερστώσεων: ααῖά /αοἴιπιέν 
ποη ουἷά Γαοζιγὶ διά. Μαγκ. 

Μένω] Πα τεοίε Μανκ]απάις ἵπ Πορ. 
γι]σο µενῶ. Μια. 

Ἐκ ἸΜατ]κ]απάϊ οπιοεπάαοπο μένω ἀθάϊ 
ΡΙΟ µινῶ. Τατ δυε:ν Ῥτο δυοῖν. «Ἠεγπιατο. 

54. Κόρη] Αυεο]μίο ρχο Περσεφόνας. 
2αΥ118δ. 

56. σε] Αάπιϊςϊ οκ εοπ]εσίτα 
μητέρας, θπῖα ἀεεῖο» αΏδί ἴπ ας Εαῦυ]α 
νοςκ ας Ἱία 5οτιρίξασ, πο ἁπαιατα αἱ]- 
{οτ ἵπ Ταπωρῖ, Ὑἱά, ἀοσ[ῖδ. ὙΝαἰεκεπα- 
τῖπτη αἆ Ἐλμαηῖς. ν. 11. ααϊ εχ ϱ0Π]- 
Ῥοπά[ο µρζε, μᾳῖ, µῖο, Ἠαπο {ΟΓΠΙΑΠΩ Τοχ]- 
ζαΐα Α]άΙ οβιεῖπα Ἱπιριίαί. Μαγκζ. 

"Απαιδας τέκνων] Υ1ά. ἆε Ἆος ΡΙΘΟΠΑΞΠΙΟ 
8Ηρτα Υ. 19. οἱ Απάτοπιαζμα Υ. 6/0. 

Λβαγγιθδ. 
56. ἱερὰ στέµµατα] ΟιὐραΗ5 εοτοπαία 

εγαΏί Ία πη]ίργος. 1αΥΊΘΝ. 
ὅ7. Θησέα καλών] Ὀλάπια ἵπ Θησία 

Ίοησα οδί, τί ν. 5. οἱ αΏδῖ, Ἑά ία ἵη 
Πηλέα, Ὀρφέα, Μενοικέα, βωσιλία. Ἐτενίς 
{αππεῦ εί ἸΝορίτο 1ἵῃπ φονία, ἴ6τ, Ε]εοί. 
599, Λέξον πί δρῶν ἂν φονέᾶ σἴσαιμην πα- 
πρός; οί ν. Ἴθ6δ. ο]ιδάεπι ἀταπιαίῖς, οί 
Ἠεοιὺ. 8Τ0. ΟἸατκίας αἆ Ἠοπαογ, Π]1αἆ. 
Α. 9665. 5οπδῖί, α ἵπ αοοιςαανῖς Αεοῖ5 
56ΠΠΡΟΣ Ῥρτοάμοῖ. Οαοἆ ΥοτΙΠα 6556 ηΟΠ 
Ῥοΐοςί, Πἶδῖ φονέα ἵπ 1εεῖς Ἰουῖ ΠοΟἩ βῖέ ας- 
οιρδανις Αοι5, νο πῖδί νογδις οἷί ἆο- 
Ῥχαναίιι»,. Ὑ]ὰς εαπα οἱ αἆ ΠΙαά, Ο. 465. 
εἰ Βυϊάαπη ν. ᾿Ατρέα, εἰ Εγπιο]οσ. Μασι., 
γ. Βασιλέα. Ματ. 

Ἐχεπιρῆς α ἹΜατκ]απάο αἰἶ]αῖς αάάς 
Ῥμή]επποποπι Αίπεπαϊ ΤΙ. Ρ. 507. Ἐ, 
Ἐαρλοχίοποπα ε]ωκάθπα ΧΙ. Ρ. 605. Α. 
Έϊεχεοπο αἱ]αεσαίαπῃ αἆ Ματίῖη, Ρ. 199. 

. Ῥου. 
Θησέα καλών] ὙΨἱά. αρτα αἆ ν. δ. 

ΒαΥηέδ. 
Ὢο αοοσπία ποπηηϊς κᾳρυξ νἰᾶρ, αια: 

ποίῖανι π Ἐτευτάϊ παίποτο εᾖ, (4, Ἠοσίς 
ἂἆ γ, 746. ἨΗεγπιαπη. 

58. σὸ σούτων λυπρόν] ΟΘιιοᾷ Ίαν ἀοῖοί : 
ΏΘΠΛΡΘ, οαάανοτα Ἱπδερυ]ία ΕΠογατα 5ιο0- 
γΠΠ. Ἀθονὸς, επ ἔεγγα, 5ο]. Τπεραπα, 1π 
απα πωπς Ἰαεεηί: αὈφο]αίο χθονὸς, ῬτΟ 
Τοδίς; αί πόλις ν. 151. εί αδί. βδεᾷ 
εί χθονὸς οοἀςπα ΠΙΟΓΘ Ῥτο ἔογγα «ίσα 3ειι 
«ἱ]επίς, Υ. 3974. οἱ αΏδι. ἸΠοίδκιας ]ε- 
Εῖί φᾳενὸς ΡΙΟ λιθονόε. «Μαγκῖ. 

ἐξέλῃ λΧθονὸς Ἱπίετρτείαέαί Ματκ]απάας, 
αιι{εγαί ἄε ἔεγγα ΤΛεύαπα. ΤΜΙΠΙ χθονὸς α 
λυπρὸν τοσῖ νΙἀείας, ποὮ αΏ ἐξέλη. Ὑετίο 
αιίθπα: 1 υεἰ ἰοίζαί Ιιογιι {εγγ «σγῖπιο- 
πίαπι 519 σγαυαγιε. 

Έτο χθονὸς Ιεσαπάιαπα Γοτίθ σθένος, γοὔδι”, 
Ῥοίθπέία.  Ῥοπίθηία ο: ιέ υεἱ γοῦια" 
[ΤΠοσεῖ] Λαγιπι ϱγαυαπιεπι ἐοίζαί, υεί ἑρθε 
11ἱ5 δαετα Γαεἶέπς 7105 εἩ ἠος γεἰσίοπιῖς υἴτι- 
ιο ἐπροαϊἰαί. απίειταρία εοηβίγας(ῖο ηθ 
ᾳασοΏι ο ομάαί, εεςε οχεππρ]απῃ Ίοπσο Ἱπ- 
βΙσηίας, αὐ ἨΗοππετο 5αρρεάἰίαέατα Γ]]αἆ, 
ο. 544. 

Τάφεω, μα) σολόπεσσιν, ἐνιπλήξωντες ὀρυμτῇ. 

Βίς οί Ἠεςῖοά. ΟΡ. οί Τ. 405. 

--γυναϊμά τε, βοῦν τ' ἀροτῆρα, 

Κτητὴν, οὗ γαμετὴν --- 

Ὦεπῖαιιο οὲ Ἠῖπο εχρ]ϊσατῖ Ροΐεδί Ἠογαξις 
11δ. 111. 0Ο. 96. 

Ἐυπα]ία, δί νοοείας, οί ατοιΙς, 

Ορροβῖ5 {οτῖριας πῖηασθς, 

Ὑοείας 5ιΏέ, ποὮ ἆἴοιΣ, ασ» {οπἱριις τ- 
ηασες Ἠῖο ααάἶαπί. ἨΜιςς. 

Λυπρὸν] Ἱ. 6. λυπηρὸν ἵπ Ίος Ἰοςο. 
224Υ6Ν». 

Ῥοε]ς. ΕΙΡ]. Ῥημ. ἘΤ. 1. Ῥ. Τ4. εππεή- 
ἀαι: 

Ὡς ἢ τὸ τούτων λυγρὸν ἐξελᾶ (τοαἱ ἐξελῶ) χθονὸς, 

ιὲ αιιέ ιας ππιιζίσγεν αδίσαί, 1. 6. ἀῑδεράςτε 
Ίωρθαί, τὸ σούτων λυγρὸν Ῥετίρηχαςί, Ρορί- 
ἴαπα Ῥτο τάσδε λυγράρ. ἐξελᾷν σἷο Ετῖρϊά. 
Ἠρροϊψε. 897. οοπ6, Ἰήωδστ, αἆ Αἱοοςί, 
975. Εεεῖ. 
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Ἡ τἀσὸ ἀνάγχας ἰκεσίους λυση Ἴ τους ν ᾿ 

40 ΄Οσιόν τι ὀράσας, Πάντα γὰρ δὲ ὥρσένων 

Τυναιξὶ πράσσευ εἰκὃς, αί τωες σοφοί 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἱ / ΔΝ 

Ἀετευω σε» γεβαίᾶ στροφή α.. 

Απ Ἰδίατα ποσρςΣιίαίεπα 5αρρΙΙεατα φοἶναί, εἴρα ἆεσς 

40 Ἐεπῃ αΠαιατα ρῖατα Γαεῖεῃς. Οπιπία επίπα Ρεί 1παδου]ος 

Μι]ετίρας εοπυεηῖέ ασοτε, ασε δαπίέ Ῥταἀεηίες. 

οΠΟοπῦΡ. 

Φιρρ]ϊσο ῖ, απΏα5, 

90, 3Η φώσὃ᾽ ἀνάγκας ἱκεσίους λύση, ] Τ- 

ἵσπππηα Ἠου 1η{ε]]]σος οκ ς αμα’ ἀλουπίας 
84 ν. 5690. ὮῬοεχ διάσας Θε,ὺς οτιόν τι, ορ]- 

Ίοχ Ἰππυῖ δαοτβοῖισι. (λατίοηι ΑΡΗΤοΟ- 
αἲς. Πρ. 1. 10. Ρ. 14. πρὸς ἀνθρώπους δί- 

λαια, καὶ πρὸς Θτεὺς ἴσια. ὈΕῖ νιάε ἆος- 

8ἱδδΙπηυπη ΟΟΙΠΩΙΠΟΠΙΞ{ΟΙΕΙΗ, Ρ. 119. Λ{αγκ. 
Φηδίυ]] «οπηπηα Ῥορί λύση, αί 14Ώσετεῃ- 

{αχ ἱκεσίους «ελώς. ΠΗεγπιατπο. 
40. Τιώντα γὰρ δ/ ἀρσίνων, ἃς.] Νοίαη- 

ἀμ5 γνείθγΙπ {ΓαΦΙΟΟΤΙΠΙ 105, ΕπΙεπάί 
Ῥεεπας εί Δείι5 ῬΙετοσα1ε, πποτα]1 αἰίαιτα, 
να] αἆ νυιίανα ατΙ φεπίεηίία. ὉΌπάε ἴπ 
Ειθαίτα πορίτα ἀετιναίας 1άεπῃ ππος ν]άδίαγ. 

ΜΜαγκ]. 
40. 5. πάνσα γὰρ δι ἀρσένων ΓΤυναιξὶ πράσ- 

σειν εἶκὸς, αἲ ινες σοφοί] Σοφαί τοείε ἀείεῃ- 
αι Ο]. Ἐτυποξίας αἆ Ευτῖριά. Μεά. 2588. 
Ἱπορίε Μασίςίτιπη οἶίαι Ματκ]απάα5, αιαδί 
εβάεπι ε5βεί τα(ῖο σῶν ἀργὸς Εἴ σοφό. ΆῬογ. 

40. 5. Πάντα γ.] Άγριά Φίοῦ. Οτοί. 
1 ΧΧΧΥ. ρ. 551. Βιγι. 

Ῥες δρώσας 9 εοὺς ὅσιόν σι ὙΝΠατκ]. Ἱπτε]]]-- 

σι δαοτί/ἑοζωσε, οί Ιαιάαι ΟΠατ. 1. 10. 
Ῥ. 14. 0ϊ σσρὸς ἀνθρώπου, δίκαια καὶ πρὸς 

9εοὺ, ὅσα. Αί ἱερὰ ἀῑεῖας αοτίβοζιτε, 
ΏΟΠ ὅσια. ὅσια δρῶν σινα Εδί γῖμπι ἐ5δ6 εγᾷα 
αἰίφμεπα, ο/Πἱεῖο δαἱἰςΓασεγε. Ἐή6ο 5εηςιις: 
αιί, Ρῖιμδ ἐγσα ἄεο»δ, ο[]οία διιυρ[ἰοίδιις ἀεδῖ-- 
ία Ῥγαδίεί. ν. Ὦ. Βϊ0]. ΡΜΗ. σοα. . 1. 
δι που ο. ρα 

41. Τυνωιξὶν----αἵτινες σοφοί.] Αάῑσθ Ῥτο 

σοφαὶ: Ὁξ ξένους γυναῖκας Ὑ. 94. 6έ νοτερὸν 

πτύχα, 988. (οϊςο» Α. Β. Παρεπί σοφαι, 
εί Ῥίοῦσας, Ῥοθγπι. 96. ΈῬαγιτη τε[οΓί. 
Βοᾶ Ῥτοραρίῆας σοφοὴ εί Ἱία Α]άϊπα. 
Τηῆοπιας Μασιειοτ: θγὸε ἡμέρα, καὶ ἆρ- 

γὸς γυνή, κρεῖστον ἢ ἀργή. Λ{αγλ]. 
σοφοί.] ΜΜ. αΠΏΡΟ σοφαί. Μιςς. 
Ῥτυπεξ. αἆ Μεά, 358. Ργαίοτί σοφαὶ, 

αιιοά οί ἵπ οὐἀ. Βίος. Ῥατῖς. αρ. Ετίρ. 
ΒΟΠΊΡΕΓ ἆσ {ωππῖπα ἀῑοῖ σοφὴ, ΏΟΠ σοφός. 

Λες. 
Τἱος]ρ! ἀερεδαί σοφαί. Ἠεγπιαππ. 
43.8. Ἱκετείω σε γεραιὰ γεραρῶν ἐκ στομά- 

των] Οοἀεχ Ο. Ίου οσο φΙησυ]ατῖς ϱ5ί. 
Τ]νίάϊε οπῖπα ο1ηΠθς Ίος Απαραίσος µς- 
ας αἆ ν. Το. ἵπ ἆμας ίτορµας εί ἆπας 
θΠηΗΙ5ιχορμα», τι ρτῖπια αΠΙϊΙ5σορηιε, 5ε- 
ουπάαπα ἀῑνίδίοποπα Ἠα]ας οοά(οῖ», 5ορίεπα 
5ιιητ γθγδις: πάς ραίοί (οάεπα {αΐςδα 
Ἱπ Ῥπίπηα 5ίορΏε; οί Ῥγοϊπάο Ἠμπο γεῖ- 
5ΗΠ1, 41θ1ῃ οἰεαν!ῖ, ἀῑνίδατη {πϊςδα 1π ἆπος, 
Φθοιταχ ν. ὅ, 4. Πρὸς γόνυ πίπσρυσα σὸ 

σὸν, ᾿Ανώ µοι τέκνα ὅτο. ἵπ ααανῖς ἀῑνίείοπε 
Ἠογιπῃ ΥΟΘΓΡΙΗΤΗ, {ΤΙΡΓΑΟἨΥ5, σῶ σὂ σὸν, 

ΏΟΠ Ῥοΐοδέ ίατο Ιπ απᾶραςίο αυυπα 5ε- 

απαί(αγ Άνα,  Ἠοεείραπα 5ίτορῃεπ Ῥτῖ- 
ΤΩάΤΩ θ6ὲ απ{Ι5ίσορΏεη, ααοππαάπιοάυτη ερ 
Ροϊς5ί, 5εοαπάαπι Ἠης «οϊςστη : 

ΣΤΡΟΦΗ Α΄. 

ΧΟ. 1. Ἱμετείω σε, γεραιὰ, 

9. Τερωιῶν ἐκ στοµάτων, 

3. Πεὸς γόνυ πεοσπίπτουσα σὸν, 

4, ᾽Ανώ µοι τέρνα λύσαι, φΒιωένων 

5. Νερύων οἳ ματαλείπουσι μέλη, 45 

ϐ. Θωνότω λυσιµελ5, 

7. Θηρσὶν ὀρείοισι βοράν" 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ Α΄. 

1. Ἐσιδοῦσ οἰμτρὰ μὲν ὄσσων 

2. Δάμρυ ἀμφὶ βλεφάροις, 

5. '"Ῥυσσὰ δὲ σαρλῶν πολιῶ» δ0 

4, Καταδεύµατα χειρῶν. τί γάρ: ἃ 

δ. Φβιμένους παΐδας ἔμοὺς οὔτε δόµοις 

6, Πεοβέµαν, οὔτε τάφων 

7. Χώματα γαΐας εἰσορῶ. 
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Γεραιὼν ἐκ στοµιάτων, πρὸς 
ν 

Γόνυ πίπτουσα τὸ σὸν, 

45 
/ -»” 

᾿Ανά µοί τέχνα λυσαι 
/ 1 

Φγεμένων νεκύωνο οἱ 

Καταλείπουσι µέλη 
Θανάτῳ λυσιρελεῖ, 3ηρ- 

Ἐσκ απΙ]ϊ ογ6, αἆ 

(«επια Ῥγουϊάσης 

45 

ία, 

Τε τοάῖΊπιας ΠΠΙΠΙ ὨΙΙΠΙΘΓΙΙΤΑ 

Ἐκπείοταπα Πάγδπιιπη, οι] 

Ἠεμπαιαπί ατίας, 

ἸΜοτίο 5οἰγεηίε πιοπαῦγα Εοτῖς 

Ὀεϊπάο 5οαηυἵέαχ ἵπ οοᾶεπα οοἀῖσαε 

| ΣΤΡΟΦΗ Ε’. 
. τ 

Ἔτεχες καὶ σύ ποτ’, ὦ πότνία, οΏρον, ὅτο. ὅ5. 

ἵη (πα οσίο 5απί απαραςεοῖ, εἰ οσίο ΡαΓΙί6Υ 
η βηβ5ίορ]ο, αααὶ Ἱποῖιρίε, Ὁσίως" οὐχ ὑπ] 
ἃτο. Βὶ Ίωο Υοτα 5Ίηπέ, ΥΟΣ ᾽Ανσιστροφικὰ 
Ῥο5έ νοαισαπι 7Ο, {οτίε Ρροπί ἀεραῖέ ειδα 
49, απίο Στροφὴ α: εί Ω18 πιπς ε5έ Στρο- 
φὺ αἰπιρ]εῖίας, Υ. ΤΙ. ἀευι]ε εἴσπατῖ Σσρὸ- 
φὺ γ’, οὲ Ἱα ᾽Αντιστροφὴ γ’. Ἑκχερεείαπάϊ 
ευπί αἲῖ εοάϊσες αἆ Βγπιαπάαπι Ἠαπο ηο- 
νἰ(αίοτι. Ῥαπσα αἀάατι, ασ Γεγο ποίᾶ- 
τετατα απίθ(ααπα οο]]αιίοπεπα ἴσαας «οἀῖεῖς 
βεοθρί55ετη. 

γεραιὰ Ῥοΐοσί ο55ε υοὶ ποπαϊπαεϊνῖ γναἱ 
γοσαεϊνϊί οα5ας5, ἐγὼ γεραιὰ, ααοά γετυπα 
Ραΐο, νε] ὦ σὺ γεραιὰ, αἆ δωταπ. Ἐά 
Ῥτο Τεραρῶν Όεπο ]εσῖ Ῥοΐεςί ΤΓεραιών, 4168 
γος «Φρα απαραςέΙΏ Γαοῖς, αἸαςί ΡτοΏΙη- 
οἶπία Ειΐςςοί γζ-ρῶ-γον: [ἀε απα Ρτοπυπηςἶα- 
Ώοπε Πέρα. ͵ ἀῑσί αΏδῖ Ρ]επῖας. ] νιἀάο ος, 
64. Μεά. 153. Ἠίρρο]. 170. Ἠοτς. ΕΤ. 
447. ΠΠ γεραρῶν, Ποπογαδήῖ, υεπεγαπιάο 
οτ6, υΙάετῖ Ῥοίΐθδί ποη αἆεο Ώθπε «ΟΏΥΕ- 
πίτο παϊςργαβϊ Ἠι]ο «οτο, ἆε 5ε ργοά]- 
απ. Ἠεϊξείας 4αοᾳις «οπ]ῖοῖέ γεραιῶν. 
Βοῖο {πιοπ 1π απαραςίῖ 5γ]]αῦαπα αι αἲ- 

«τς νοσα]επα α]ᾳααπἀο εοττ]ρί Ῥο55ο. Λ{αγκί. 
μια Ρτῖοτος 5ίτορΏς» οµπα αηϊςἰσορΏῖς 

Ἰῃ οαλῖς οπππῖρας απαραδίογπα ἴτι]ο 
ἰσπαπίατ. ΎΆοαααο πεσατί 5αηπε Ῥοΐοςί 
Ῥαυεϊςείππος 1π 15 Ῥοάςς 6556, α1ιο5 αηΏᾶ- 
Ῥαίίσιτα ΦΥδίοππα ποπ τεοῖρίαί  Ῥιπίέ 
(αππεῦ πΙΠΙ]οπ]ήηπιας ππιας οί αἰίαι, τί ἵπ- 
τε]]σετο Ἠσαί, οκ ν. 65. Τίαφιε ποη ἆἁι- 
Εαν ἵπ φίτορ]ιας ες απςαορμας, ρτᾶ- 
εαητο Τάῦτο Ῥμέ., ἀϊπαίυιετο. 
Οράπιο Ματκ]απά ως: 6 Έτο γεραρῶν Ῥοπο 

γοι. 1Υ. 

Ἰεσί Ῥο55ο γεραιῶν, 45 ΥΟΧ 58ρ8 3Πᾶ- 
Ραίαπα {αοῖε: --- τιά. Ἠεοιδ. 64. ἸΜεά. 
155. ἨΙρρο]γί. 1Τ0. Ἠοτο. Έτ, 447. παπι 
γεραρῶν (ἠοπογαδίζ, υεπεγαπᾶο ογε) νιάοτὶ 
Ῥοΐεδέ ποπ αἆθο Ῥθπα οοπνθηῖτε πηῖδργαΡ]]1 
Ῥαῖο «ποτο ἆε 5ε ρταάϊσατπεη.”.  Μιςς. 

Τεραρῶν] Ὑ οποταπάϊ οπῖτα ϱὲ ϱαοτῖ εταηί 
ευρρ]οες. Ὑε] εἶ γεραιῶν Ίθσας, πάθος 
πηονοί; αἆ Απιπα οπῖπ Απιας 5υρρ]ῖοες 
Ἰοᾳααπίατ. ΊἨαγπες. 

γεραιὰ νε] Νοπη. ἐγὼ γεραιὰ, ᾳποᾶ Υε- 
τά Ῥηΐο, το] Ὑοσαί. ὦ σὺ γεραιά. Ματκ], 
Ἐ παπα Ἠοῖδι.. γεραιῶν. 

Ἱπορίας οἵαπα {αετῖί «Ἡοσας, 5 δἳθί 1ρ5ε 
αρισγθί γεραρὼ στύµατα, εί εἰεσαπίῖς 
ἀῑεῖέαχ γεραιὰ ἐκ γεραιῶν στοµάτων. ἘεεΚ. 
Ῥιρ]. ΡΕ. ἘΤ. 1. Ρ. Τ9. 

Ἠεαιῃ. εεηδιηέ, ε556 απαρα5ΗσΙΠη 8Υ5- 
ἴσππα, 5εἀ εοτγαρίµπα: Ισῖέιτ Ῥτίοτες Υει- 
515 τία «ο]ς]{ξ: 

Ἱχετεύω σὲ γεξαιὰ, γεραρῶν 

Ἐκ στοµάτων, πρὸς γόνυ πῄπτουσω σὸν ---- 
Λες. 

ἹΜατ]]απάϊ εοπ]θείιταπα γεραιῶν, ΡΙΟ- 
Ραΐαπα εὔἴαπι ἨΓαδστανίο, τεοερῖ. Π10τί γε- 
ραρῶν. ΠΗενπιαπ» 

44. προσπίσστουσα πρὸε, Ὁὲ Ἠετο. Έτ. 
79. Αγὶδίορη. Ἴπσ. 51. Ὁ. Ματς, νΠ. 26. 
δίπο ἀωρ]οαία ρταροδίάοπε 5αρτα Υ. 10. 
προσπιπνοῦσ᾽ ἐμὸν γύνν Μείταπα 4ποφπε 
απβϊςίτορ]ιος ηος Ρορα]αί. Μαγκῖ. 

45. Ἠας ποὺῖς Ἱποετία 5υπΐ, μία εα 
Ρτοηπιιπεϊαία ποπ απάἰνίπηας: απᾶε πεςς]- 
Ώηιις νοτατα ἀῑςαπείοποτη, Ὑα]ρο Τα: 

"Ανά µοι τέρνα λῦσαι φμένων 

Νεκύωνο ο, ὅτς, 

οί τοτεῖταχ, ί τεαίπιας πι [Ηἱογιπι ἐκ- 
τ. ια 

ἁ, 
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σψ. / 
σι ορε/οίσί [βοράν. 

-- 3 / 

Ἔνσιδουσ, οἰκσρὰ μὲν ὕσσων 

Δώκρυ' ἀμφὶ βλεφάροις, ρυ- 

ἀντιστροφή α. 

δ0 

σὰ ὃὲξ σαρκων πολιών 

Κωταδρύματα χειρὼν' 

Τ{ γάρ; ἃ Φθιμένους παῖ- 

ῬΠοπίαπϊς5 θ56αΊη : 

5 λ / / 

δας ἔρους ουτε δόµοις 

Τπέποης ααϊάεια τηϊκεταδίῖ]ες οσα]ογ πα 

1,αεΏγγπηας οἴτοα Ρα]ρεῦτα, ΤΙΡΟΡΑ5 

Ύογο «ΑΓΠΙΙΠΙ «ΠΑΓΙΑ 

Τιαοεγαῖοπες παπι Πῃ οἱ Γασίας: 

Ουἷά επῖπα Γαοίαπι, 41ςξ παοτίαος Π]1ος 

6δ Ἴ1εος πεφαε ἀοπαῖ 

ἐὑποίογηπι («αάαυεγα, φιῶ, ὅδο. Αίιϊ 
σέκνα ΦΏιμένων νεκύων, ΏοἩ Ροίεςί ]ρηίβ-. 
σατο Πὐίογιι ἐπὐιείογιπι εαάαυετα.  δί 
αωἱς Ἠαπο τοζπραί ἀῑδιποείίοποιη, Ἱπίς]- 
Ἰοχοτῖί ἔοτίο, ουπα Ῥτοάαο εί ἨἩ οατΠίο, ἐκ, 
αηίε νεκύων, υ 5ης, ἴὲ ατίπιαδ ιέο5 {ἱθογοβ 
οκ οαάαυετίδι5 «ε[ιπείογιύπ, ἃς. ΑΌτες- 
εμία5, {ρδίᾳο Ἠοεϊδκίο, Τους 3εοῆγ]. Ρ. 
416. ἀῑοῖί, οοπιροπεπάτΏ 6550 ᾿Ανάλυσαί 
μοι, ΠΟΠ ᾿Αναλύσαι, εί νετιεπἀμτῃ, γεσ(ιιο 

οπἰμῖ. (Οοπ]εσεταπα ΟΠ Ώτούκο, Άνα µου 
σέπνα λύσαι, Φθιμένω», δις. διγσο ΟΙ], γε- 
ἄἶπιο β]ίον ΊπροΝ, δίο. βηγσε, αυἷα ιτα 
θἆ αΓαπΏ δοἀεθαί, ν. 104. ΟιΙπ οί νεκύων 
Φβιμένων αὐεο]ιίο 5ΙΤΩΙ Ῥοίοςέ, εαάαυεγίύιι5 
ἰαδεφοεπέίῦιιδ: Υαὶ µέλη νεκύων, Ἡϊ σώματα 
νεκύω», ν. 68. οἱ Ἱία ἀῑδηπσιυς Ἠεϊρκίας. 
Τη (απία ορΙΠΙοηΙπΏ ἀῑνετειίαίε, οἱ ἀῑδιῖης- 
Ποπιαπα ροδβρηαίς, ααἶς {απα {θπιογατΙα5 
εδί τ{ ἵπ 5ο τεο]ρῖαί ΠΙΔΏΙΠΙ οἱ πηθηίθπι 
Ἐυτιρ]αϊς ρτωςίαγε» 

σένα οἳ, αί ν. 15. οααδί φορίαπα 
Ειήςδεί νἱοὺς αἳ: αιιοᾶ 5εἩειπα διωνοίας 1Τθ- 
αιεπίϊςππαπα ον. 9 Ερϊδί. ἆοαπ. ν. 1. 
σοῖς σέλνοις οὓς, θἵ ν. 4. ἐκ «ών σέκνων σου 
περιπασοῦντας. «Ἠαγλί. 

Ίπ Ἰος Ίοςο οχρεάϊεπᾶο ἐγαδία Ίαμο- 
ταπέ Ιπίοτρτείες. Τιερο: 

ἄνα μοι στίχα λῦσαι φ.)ιμένων 

νεώρων ---- ---- 

1ιοαἴηιο Γι] οοΠογίεηι ΙΟΥ{1ΙΟΥΊ{Ίι ααο[ες- 

οξπ{ἴιήπ. στίχα, οο]ογίεπι, πι αριᾶ Ἠο- 
ΠΊΘΓΗΠΙ Τα ασ. ν. 175. 

-. ΜΑ Τ) ὁ Φε - 
τήρ μεν της στιχὸς ἤρχε Μενέσθιος----- 

2 

Ἠίπς Ὠϊοπγδῖας Ῥοτιοσείες ΙπςπΙαΥΗΠΙ Πητ]- 
ΙΠΘΓΙΙΠΙ στίχα νήσων» νοσαέ, ν. δ14. Ἀοη- 
ημδᾳμο Νίοῦες Ηρεγο στίχα παίδων, ΠΗ9. 
ΧΙ. απο ποδί οπιοπάαξοπῖ Ρ]απε σο- 
ΠΗΙΠΙΙΤΩ οδί, 6 οί τημ]ία Ἱπηῖ]α Ῥταῦείς 
Ἱάρσι ΟΠΠ. νεάκων ἃ νεὰξ, αάο[εδεεῃδ. 
Ῥηραιυς Ἰος. ΜΒ. νεώκας, σοὺς νέρυς. 

Ετησιφων Πανδώρα. Ῥο]μικ 1ηρ. ΤΙ. «οεί, 

11. νεανίσκος, νεανίαε. ὁ δὲ νεὰξ, εἰ γὰρ σῶν 
εἰρημένων ἐστὶν, ἀλλὰ χωμικώτερον ὦν εἴη. 
πανε Ῥο]]ιοῖς ΠαάΙεῖαπα, Ώες {ΠΠΕΗ 5ἷης 
οαιίίοπο αιἀϊεπάωτα. Θϊς εΠΙΤΏ Τά6τη νο- 
ζεΠα ἀντίπαις, Τ9ξεμγ]ο εἰ Ευτρίάϊ διτ- 
Ραΐαπι, (Ἐπιοηίά, ν. 58. Απάτοπι, ν. 
996. πονῖ5 (οπα]οίς (ΙΕ. 

Ἐπιοπάαέο Ἡι ποῖςδ Ῥτοροδίία ηϊπηῖς 
αλα υαπίο α νυ]ραίαι νοςησ]ῖςτοσρά[ε, Ψιάε 
Ισίέυχ, 1νοείοῦ, απ γετῖις Γαογίε: 

"Ανα μοι τεμὰ ῥῦσαι φΏ ωμένων 

Νεμύων ---- ---- 

Πίογιιπι οπἰί δεγυα (νει ἴπδίαιγα) ογἶέις 
(νο] 7ιγα) πιογίπογιώπ, φιζοιπιγιι πιεπιῦγα 
γεια, είο. Ἠιςα. 

᾿Ανό µοι τέρνω λῆσαι] Ἐί ἰπιεδὶ ΡΥο ὄνα- 
λύσαι, 1. 6. ἀνακομίσασθαι. Τό μοι πέεπι 
ηΟΠ 5αροτβυῖέ, τε Ῥτοάσας νυ]ε: οί 
οηἵπη ρετῖπάε 4ο σὸ µου. Ὀε Ίου μα ν. 
αὖα πος αἆ 1ρµῖσ. Αι. ν. 615. ἘῬαίο 
Υετο ]εσεπάμπα λύσαι Ἱπαρεταί. πηοά, αιιῖα 
ἐσιδοῦσα οοποονάαί ο 6ο. «Ἠαγπιον. 

Ἠοαί]. ροδὲ σέκν Ἰηδετῖί ἔμά. 
Ἠεῖκκ, ία ἀϊῑεαησυϊε: λύσαι, φθιμένων 

νέκύων, οἳ ---- " 
Ῥοο]ς, ΕΒΙρ]. ΡΠΙ. 1. Ρ. Τ4. εοη]εῖε: 
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Προθέμαν. οὖτε τάφων γώ-- θο Ε(ΟΟ2)) 
µατωα γαίας ἐσορώ. 

/ / σ--- / 
Ἔτεκες καὶ σύ ποτ, ὦ πὀτ- 

δδ 

στροφή β. 
” ’ ' 

νια πουβον» Φίλα ποιή- 
/ / Γό υν 

σαρμενα λεκτρο ποσεί σῳ' 

- 

6ο 
Ν ” κἳ 5 Ν ” 

Μετὰ νῦν δὸς έμοι σας 
/ / ον ο 

Διανοίας, μετάδος ὃ ὅσ- 

Οταν, πο(αο 5ορΙ]ΟΠΓΟΤΙΙΠά 

Τυπηυ]ος {οττα ν]άρο 2 

Ῥερετῖςε {ὰ ᾳαοαι6 ααοπάατη, Ο γεποταπάα, 

Ἐππατη, {αεῖθης σταίαπα 

60 ΤΠα]απη πα {απο πιατῖ(ο: 

Ἱωπρογέας ταῖμ παπις ἆς έα 

Μεηίο, Ἱππρογβας νοτο α παπα 

"Ανα πτώματα λῦσαι φςιμένων Ν. ιά γοδί- 
ἔωέ οιωγεί εαάαυεγα ΙΟΤΕΙΟΥΙΩΠ. πτώμα 
νεκρῶν υοίοτος ἀἰκετιπί, ΎἈάς οδί, αιοά 
ο επάαί αἀάϊέαπα, Νεκύων. ν. αἆ ν. 118. 

. 1266Ι. 
46. Ἠοοίο Ἠος Ἱπίατρτοίαίυτ Βτοάσιις, 

6 ε5ογι(πι δεριίιγα εαγόπέ{ιι δίγαρο. 
ΗΕΥΠΙάΙΗ. 

48. 55, Τία ἀῑςαωσ]έ φοσῖρσίίᾳαο Ἠοαί]. 

Θανάτω λυσιµε- 

λε, αηρσὶν ὀρείωσι βηρὰν, 

Ἐσιδοῦς οἰατεὰ μὲν ὄσσων δάμευ ἅμ- 

Φ) βλεφάροις, ῥυσσὼ δὲ σαρκῶν πολι- 

ὤν, πωτκδρύμωτα χειρῶν. τί γάε: ἅ. 

1266. 
49. βοράν.] Ὁλάπιαπη Ίοπσαπα Παρεί, τα 

αραιά Τςεμγ]. Ασαπι. 1006. οἳ Νοξίιαπα 
Ογε]ορ. 99. Ἰπάο ἵπ ατϊείτορ]ο, απλα 
ΙΠ ἐσορώ Ίοησα 55ο ἀοριῖς. νά οφ αἴεαν 
νοςα][ῖς, ἔτεκες. Πάφο οὗ τασίτατα Πρ 5οτ]- 
Ῥοπάσπα γ]άδέισ εἰσορῶ, Ὀτονϊ ω, υ{ ἨἩ εοιῦ. 
199. ἵπ απαρω»ίο, Τὼ Θησείδα δ ὂζω᾽Αόη- 
νῶν' Ί)ιο αιίοπι Πὲ Τ]ιοδεί, αεγηιίια «- 
ἐπεπαγιωπ. Ἀαπαιαπα Πα Τη Ιαπηῦο ἰτασ]- 
οο. ΛΜαγκῖ. 

δ0. Βαδρεσία Παυσ ῬορδιιπΠί ὄσσων δά- 
χευα ἄμφ)ὶ βλεφάροις, οσι{ογι(ηι ζασγγ πια» ἴγι 
οσιέἶς, 5ο ραἱρεύτί. Οιαστεπάια Γοτίο 
4ς ἀϊπειεα Ἰθοίίοπα, νο ἀῑσάπείιίοπο ροσέ 
δάκρυ, αἱ τοσα οοπΗπιοπίΣ, δὲ οχρτῖ- 
ππαθαχ Ιπίαά κα Ταρυ]αταπα, πεμζίέγος ϱε- 
πα πιο γαάωπίο. Δακρῦσαι βλέφαρα ἵῃ 
Ἠε]επ. 948. νατβκιτ, Ἰασγηπιία γίσαγο γαζ- 
Λεύγαδ: ΎἩθ νυ]σαίσ ραϊτοσϊπατὶ νἰὰιϊ 

Ροΐοεί. 9ἱ αμαςεοί ὄσσων, πι]]α {οτοί 4ἱ[ῃ- 
ομ]έας: οί πιπς {ον πιι]]α ο5. Ἀος 
οπίπα Ίαπα ἴσποταπιας απαπίατα Πεσπιῖαρ 
νοίργος {τασ]οῖ ἵπ ]οσυιοπήρα5, 5ἵης ΤΘΡΓΘ- 
Ἠθδηδίοποα, 5101 5ΠΠρταο Ῥοίιοτῖπί. Μαγλῖ, 

δ1. ἹῬυσὼ δὲ.] Ἰιορεπάιτα ῥυσσὰ, ΟΠΠ 
Ἠσοαιμίο, οὗ παείτατη. Ὑϊάο Παςαῇςς, 
Αραημοιηίαπη αἲ Ατὶςσίορα. Ῥ]αί. γ. 
966. Ότο χειρῶν Πεϊκίυς Ἰοσῖι χηρῶν, 
(υἱάμαγιπι) εί τοπ αἆ Απάζοπι. 548. 

Μ/αγκῆν 
65. Ἐπτποςή ἵπ Τιεχ. Ἡσάετ. 61. ]εαί 

τα]{ καταδρύµμµατα. «Πεοί. 
Ἠεοιο Ἰἐτποςίας ἵπ ]οχῖςεο Οταςο κατα- 

δρυµµατα Ῥτο να]ραίο καταδεύµατα. 
ΠΗΕΥπιαΠΊ.. 

66. οὔτε τάφων Χώματα γαΐως ἐσορῶ.] 
ΝΠΙ] νατῖαπί οχοπαρ]ασία: οί οπηπῖθ {6- 
{οπᾶ1 ροξδιπέ Ῥγαωίογ ἐσορώ, Ῥτο 410 εἰσορῶ 
ποοθρςατίαπα νϊάεέατ, Ματ. 

66. 5, Τία ἀἰςαπσι]ς Ἠσαία: 

Προ έµαν, οὔτε τά- 

ᾷων χώµωτα γαίας ἐσορῶν ΕΒοε]ο 

60. σῷ Ῥοδέ πόσει οπη1έ Ἠσαίμ. εί Ῥτες- 
ο. ουσια 5οτβΙε κόρον. «εκ. 

61. σὰς διανοίαε,] Μαϊοπη σῶς: οοπιππτ-- 
πίσα Πιθσιπι ἆᾳ ἵιμα φοπίρπία: Ἡπετηρε, 
οαΐα Ρατίοη οἶας απ αἆ Ἠαπο Τοπα ρογίῖ- 
Ἠθε. ος εσε, Ὠῖς ποβῖς ααῖά 5επῖας 4ο 
Ἠας πορίτα σα]αιη]ίαίο, Βἱς µετάδος λόγου, 
Οταςε. 1255. µετάδος σης εὐπραξίας, 1Ρ14. 

γ. 444. τῶν τυρῶν ἤσθιον, Ογε]οῤ. 959. 

Ροῦῖα5 4παπα τὸν συρὸν, αί Παπ ]οσῖία. 
Ἠενοάοίας ΤΠ]. 11. ἐωπιόντες σεῦ αἵματος" 

1.2 
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3 ”- / ”- 

σον ἐπαλγω ϱελεα των 
ὴ| / 

Φλιμένων, οὓς ἐτεκον᾿ 
Δ Ν Ἶ 

Παράπεισον δὲ σον, ὃν λισ- 65 

60 

σόµε»» ἐλνεἴν, τέκνον, Ἱσμή- 

Ὥο]εο πηῖςοτα ἆε 

ἸΜοτεμῇ5, ᾳάος ΡερεΓῖ : 

65 Ῥετευαάς γετρ έααπῃ, ου] µπηας 5υρρ]σθς 

Όιε νεηπῖαί, βΠαπα, αἆ Ίδπιεπιπῃ, 

, 

υΡί αχδρεσίαξ8ςες σοῦ κράματος: ν]άο Ἰοσιπη, 
εί 1ρ. ΤΥ. ΤΟ. ὙἩΜατσο ααοᾳ1ε Ῥατποςίϊ 
Ἠαδεί σῶς. ΒεαιΙσαγ: Μεσάδος ὃ, ὄσσον 
ἐπαλγώ, ὅτο. Ἰὰ 65ί, κατὰ σόσον, κα» ὅσον 
ἐπαλγώ' οοπιπιιπῖσα νετο Ῥγορογίίοπε Ἰια- 

δίία αἆ πιειι ἀοϊογεπι. πι Ἠε]επ. Τ4. 
Θεοί σ, ὅσον µίμημ ἔχει Ἑλένης, ἀποπτύ- 
σαιεν' Ἱ. 6. κατὰ πόσον κα» ὅσον ἔχεις µίμη- 
μα, ὅτε. (Γειςετ Ἰοᾳ (ας) φιιαέεπιιες κἰπιῖ- 
ζἱ8 65 Ἠείειιω. «ατκί. 

Νυ]]υτ Ῥτοραβί]επα 5εΠ5δΙΠι ἀοάστίς 
νετΡΙτη µεσάδος, πίευπαιε {οτᾳµεᾶς. Τ.ε- 
σεπάυπα {οτίε: 

ι 

Μετὰ νῦν ὲς ἐμοὶ σὰς διανοίας ---- 

ΤγαπισΓεγ ἴπι πε {πιο δΕπΙΣΙ5, ἔιιας οὐρἰ(αἑίο- 
πες Ἱ. ϱ.Άησε, πηθ εαἀεπι 46 ππεο Β]ῖο 5εη- 
ἄτε, αυ Τα 4ε Τμο. ὨὈεϊπάε: | 

µετά»ες δ᾽ ὕσσον ἐπαλγῶ ---- 

Τγαπ/εγ πι Τε πιει ἀοΐογεπι Ἱ. 6. Ώπσε, 
{6 εαἀεπα ἀο]ετθ, 4116 εσο Ώιπς, µεπταθῶ- 
μεν ἡμῶν σὰὼς Σιανοίας Ὠαῦεί ο α]αηιας Ίππρ. 

Οταίι, ΥΤΙ. Ρ. 208. Ἑ. Ἐν. ΒραπΗ. Ά{ιςς. 
Μεσὰ νῦν δὸς] Ίπιοδίς ΡΟ µετάδος. Ώαγπες. 
Ἠεείὴ. νυ]σαίαπῃ νετ: 1)ες πιἰλί 1ο- 

οπι ἴπίεν εοσἰ(αξζοχιε» ἔια», εἰς. 
Ίεπηρε Ίπ Π5 ]οευῖοπίρας Ἱπέε]]Ισίέατ 

σι, Νε] µέρος, υπιάᾳ {ταδίτα ἵπ ΒΙρ], ΡΗΙ]. 

1. Ρ. Ξ6, Ἰαμάανϊ Ατίςε. Ῥ]αί. 936. Ἠετο- 
ἀοίΐ. Ψ111. δ. Ατὶρίορῃ. Ύε5ρ. 919. αι- 
Ρα5 ]οεῖς αἀάϊαιχ νετὮο µεταδιδόναι Αεοι- 
εαάνις, εί Ῥτοραίας πμπο οπιοπάφίο 
Ματκ]απάί. ἍἈοεῖ. 

Σῶς ΡΤΟ σὰς Ματκ]απᾶάο ἀερείατ. Θεά 
πηα]ο Ἠσο Ιπίε]]σιιηέ Ιηίεχρτείο. Ἠοο 
ἀῑοῖε:. φιια έν πποτιέο ἵπ {ιών ες β]ζιπι, 
6απι πιοδίδοµπι οοπιπηπίσα, εί οοπιηιισιίεα 
Φτο πιαρπιῖέμαάίπε ἀοϊογίς πιοδέγί. ΠΠογπιαπ. 

65. Μελέα] Αίας µέλεα 5ἶπο εοπηπηαίο, 
Ἡ{ οἷί µέλεα τών θιμένων. Άατγηες. 

Τών φΏιμένων οὓς ἔτεκον] 1ἀ οδ, Τῶν 
Φθιμένων τέκνων, υἱ φβιμένους σαίδας ἐμοὺς, 
γ. 64. ἨΜανγζ]. 

66. λισσόµε»,] Όι ἔχομεν Υ. Ἴδ. Όο- 

Μετί νοος. σέκνον. 

ἀϊσος Α. Ἑ. λισσομ. Ἡος Θ85εί λίσσοµαι: 
ααοά (λισσεμ’) που 5ίαΡῖί ἵπ νε. ΊΤα- 
ϱάπεισον, Ἱὲ Ἠοπηςτ. 1]αά. Ἡ, 190. αὈῖ 
νιἀε Οἰατίπτη. Ἠεϊσκίας ἀε]εί ὃν. 5εά 
ΤΠΕΠΞΗΤΥΑ ΥεΙδΙ5 Ἠος ποπ ραβίασ, ηῖςὶ δὲ 
ααοαυο ἀε]οαίιτ. Ματ. : 

Ἠεαίμ. ε 5εᾳιεπᾶ γεσδι ἵηπ Ἠυης «ΟἩ- 
Δες]. 

66. Ελκεῖν Ἰσμηνὸν] Ότι οαί αἆ Τηεῦας, 
αὖας Ίδπιεηας ρτα(ετβι. ΆἈαγπες, 

67. ἐμάν σ) ἔς χεῖρα 3εῖναι νεκύων 3αλε- 
ϱῶν, σώματα, ΛΑΙΝΟΝ ΤΑΦΟΣ] ΠΙΒοΙ(ς 
Ίοεις, γατα ΟπΙΙοογαπι εοπ]οεευτῖς 
νοχαία5. Ἰπίογροδιεταί Ῥτοάσας γΥοςι- 
Ίαπι εἰς τέ οἷί εἶναι εἰς λαΐῖνον τάφον, ααοά 

ΠΩΘΓΙ{Ο τε]εσεταπί Ἠεϊκκίας εί Ἡιεστα- 
ν]α5, 4ΠοΓΙΤά α]ίο --- σώματα, γώννον βά- 
ϱ0, Ἰεσεπάιπα εοπ]θαῖ. Ύετεος τί -ᾱ- 
ας Ῥεπθ. Οσοτίε εἰ 5ἵο Ἰαησήεί οταῖο, 
νοιρῖς Ῥτοφις Ππι]]ρις {οππετο αἀφιεῖς. 
ΤΠ 1Ππ πηοπίθπη γεηῖς, αασοά (πππεη Τρ5ε 
ἀιρίτο τωυ]5 ρτοραίατη 1] : 

----- ἔμάν τ ἐς χέίξα Φ εἶναι 

νεκύων }αλερῶν σώµωτα, ΧΑΙΟΝ ΠΡΑΓΟΣ, 

οἱ Παπάιοῖαπα Οποτας αρροπαέ, ἆθ αο!ῖοπο, 
απαπα Τηεδευπα 5αςοῖρετε ουρῖε 1ήρτα- 
115, οµπα Υοσεπι ραι]ο ἀοοίοτεπα χώτον 
πο Ιπ{ε]]]σεχεί, {αοί]ε 1]]απα 1 λάίνον ται- 

Ττατε Ῥοίμῖ:ΐ, ααοά ςαρίις αραἀ Ἐυτίρϊάσπι 
Ίοσεταί. Ότο {αοίο ππυίαΠο τοῦ απ ὤγος 

Ιῃ σάφος ποοεβεατῖα ν]άετῖ ἀθραῖί, χιάνος 
ὤγαλός. Ἠεδγε]. οί δἷο Ἱπίετρτείαίατ ῶς]ο- 
Ἰα5ε. αἆ ΤΠοοστί, Ἐπά. ΤΙ. 5. χίάων σῶν 

ἐπώνωθεν. ΑΛδίορηαπες η ἸΤ,εῖετ, ο. 
Α9εεΠγ]α5 ἵπ Θηρῥ]. 66. --- Ωιοά αι{θία 
5εηυἵατ, 14 Ίοησε Ἱπερεςείτωμπα 65: 

“Οσίως" οὐχ ὑπ ἀνάγχας δὲ πεοσπιτνοῦσ᾽ 

προσαιτοῦσ’ ἔμολον δεξιπύρου, εῶν 

Θύμελαως. 

Ωποπποάο οπίπι, 4ιᾶςο, ππι]στες, «σα» 
«Ἐπτατα ευρρ]]οῖίεγ τοσαπε, 56 1ά πυ]]α 
ηερρβκιίαίᾳ «οαοτα5 {αςεγο, ἀϊοετο αιιάεπιξ 
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νόν ἐμιάν τ εἰς χέρα "ειναι 

Μεκύων Φωλερὼν σώ- 
/.. / 

µατα λαάινον ταφο». 
5 / 2 ο 5.1 / 

Οσίως ουχ» υπ΄ αναγκας ἀντιστροφή. β.. 

Ὅε 1η ππθα παπα ροπαί 

2 υνοπΙ]απα οαάασετΗπη «ΟΓΥΡΟΤΑ, 

Τοτοετῃ ΟΠ115. 

Οιοά οπα οί αΠ νιάρτοηί, «οπηπα Ρος 
οὐχ. Ῥοδυιεγιπί, ααδῖ πηα]ίοτες «ἴσθτεπέ, 
5-6 ΠΟΠ δοτναία ὮΏδοογάπα ταονοτεπίία αἆ 
4ΤΑΠα αοροςρῖσ5ς, αυ]α, Η εα(Ώῖας αἴξ, φογαἰᾶο 
εί Γισιεῦτὶ υεσῖξιι ἴἵπαιιία εγαπὲ, φιεπι υεδ- 
δισ Τηεσει, Υ. 108. αἀνετίεπδ αρρείίαῖ 
πεπλώματ᾽ οὐ Ἀεωρική. 9οά πει Ἱα 
Μας ἀῑϊβπει]ίας το] πέατ. ἜΤποξθις οΠΏΙπ], 
Ἰαυάαίο Ίοσο, πμ] α]αά ἀῑεῖί, απαπι 56 
ἴ]]ας Ἰασία σταν]ίοτ αβ]οίας νῖάστο, αῖ 
Ἰησίας χουραῖς ϱἳ σέπλοις οὐ 9εωρικοῖε Ἡ. 

γεςίρας ρατυπα Ἰα15, ἐπίςῖρας, ααα]ες Ἱι- 
δοπίες σοτοτε ρατ οταί, ΙπάἰςαΡαίατ. 16- 
5επάωτα {οτίε: 

'Οσίας ἂν ὑπ ἀνάγχας σὲ προσπιτνοῦσ᾽ 

απςεοµπαιε πεςρδςασῖο Πΐ αο[ῖο, οα ἀνάγκη 
ποεαέατ: ος 5ἵ αἆ τε]σῖοπεπα ρῖοίαῖῖς- 
αυς δρεείαί οΏεῖα, ὁσίη ἀῑοῖίατ. Ίτπ Ίος 

Ἰσῖ(υχ Ίοςο ὁσίη ἀνάγκη Ῥϊείας ο5ί παίτιπα 
εισα Β]ΐο5, αὐα Ἱππρια]ςα Αίητα σεηιια 
αεεϊἀαπί. Ανάγκης Ιδῖίατ Ῥατίος εἴῖαιῃ ΙΠ 
ααν!ςεϊπαῖς τεῦιι5 6556 Ῥοδδαπί. ΒαοςἩγ- 
1άες αρ. Αίλλεπ. ΤΙ. Ρ. 59. Ε. 

γλυμε ἀνάγχα σευοµένω χυλ/κω». 

Ῥϊπάατας Ναπι, ΥΙΠΙ. 4. 
Ν Ν ρ ΄ 

τὸν μὲν ἁμμέροις 

᾿᾽Ανώγκας χερσὶ βαστάζεις τόνδ, ἑτέροις. 

Ἠιωιο εμαυϊεγ γεσίς, ἴζηπι οοπίγα. αθῖ 
σαὖθ ειπα Έταςππο Φομτηϊάῖο Ἱοσας: ἄναγ- 
χὰς ἴπι τιηπὶ. Ἀρθσίοδα α5ε Ἠεϊηςή ἵπ 
Τπεουσίέο οππεπάα(ῖο Ἐ]ά. ΧΧΤΙΙ. 19. 

καὶ κῶραι δεινὸν βλέπον, εἶ δον ἀνάγμαν. 

Ῥτο εἶχον ἀνάγκη», ααοά απ 5αῑῖ οχρεαϊτὶ 
Ρορεῖί ἁωδίίο. «ὦαεοῦς. 

68. Ῥτο Θαλερῶν 0οά. ΑΔ. Β. 3αλερα, 
πηείτο αὐπιεπίᾳ, η]ς! ]εσαίαί στώµατα ΡΤΟ 
σώμασα, υϊ Ῥ]λοπῖ5. 1496. αδὶ γιά 
Ὑαἱοκοπερτίωπῃ. Λ{αγλ]. 

0οάά., Α. Ῥ. »αλερά. Εεγπιαππ. 

Ῥατυπῃ 5αποίθ 5οἆ οοπηρι]δα α πεορςεϊίαία 

69. λάϊῖνον εἰς τάφο.] ἈΒατηπεεῖας εἰ 
ἨΠεαίμ]ας Ῥο5ε Ῥτοάσιτα 5αρρ]οηί Ιδίιά 
εἰς, θαοά ἴπ Ρτίοπίριας ἀσθετα. ἨΠεϊκξῖας 
Ριίαί αηυῖά Ῥ]ας αὖεςςο. εἰς (νε! ἐς) Ἆος 
Ίοσο θσί αιιοά ἀῑείπαις ἐπ ογζΐπο αἲ: αί ἐς 
Αὖλιν, 1ρὺ. Ταυτ. 818. εἰς Ίασιν, εἰ εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιών, ἵπ Ἐναπσε]ϊο, 

λάτιν τάφον] Ματκ]απάις, Ροσί Ἐτοάςα- 
ππα εί Βαγποδίαπῃ, ]εσῖς, Υοςι]α Ιπίετρο- 
οἶία, λά(νον εἰς τάφο. ΝΠΠΙ πι]]ο παοάο 
Ρἰασεπέ 5αρρ]εππεηία, αιισ ΟΥάΊΟΠΕΙΗ Ρεί- 
ερῖοιιαπα 6ἳ γεηαρίαπι ΠΟΠ τεάάιπί, Θα- 
Πας επῖπα Ῥιίο τεΠπ(πςτθ, απ Ῥοπῖέις 
54ΠάΓΕ ΠΟΠ Ροσεῖ. Ἠεϊςκίας ρ]ατα ἆθοςςα 
ατρϊίταίασ; ουῖ αςεεηεϊτῖ νείαί 5ίτορΏος οί 
αηϊςίτορῃες ααια]ία. Ἰεσεπάυπι, ηϊ 
{α]ος: 

νεχύων Φαλερῶν σώμᾶτω, γάΐνον βάρος. 

Βοησιπα ΒΠΙγϊ 5 νοτΏῖς, πάσαπαθ ςοτῖρ- 
5, Ἱαοπ]οπίετ οσίετιάϊε ἹπΙάατα απςίπο- 
Ρ]165, ὅαπι αιΙῑά εἰεσαπΏις, (παπι «αἆα- 
νετα, απῖπια ἀεσεεωία, γάϊνον βάρος, Ἱ. 6. 

ἐεγγεπιίπι Ροπάμ5, ἀῑεῖ. βάρος ἵη ἴπιϊ] τα 
νῖάς Ἠ]ας {αῦ. Υ. 1169, ΒορΒ. Εεςίτ. γ. 
1146. Μιας. 

14Ρτῖ σώματα λάϊνον τάφον. Ἐτοάσας, 
Ῥατποσίας, Ποαἶήας, ἡΜΙατκ]απάας λαϊῖνον 
εἰς φάφο. ὙΝισαίαπα Ἰοεοπεπι ππα Ἠῑ- 
έργα τηιίαία εἰ «γ]]αδα πα τορεβία οἷς 
οπιοπάαπάαπα Ριίο, σώματ' ἄλαίνοντα τά- 
ϕου, Τχοᾶὰ. Υ. 1074. σὺ μὲν φθίµενος ἆλαί- 
νεις ἄφαπτος, ὤνυδρος. 1ηοδί ααίετη 1 ηος 
οί ἵπ νοιΏο ἀλᾶσθαι οατοπάϊ 5ἱσηϊβοβεῖο. 
ΤΈτοαά. 649. ψυχὴν ἆλαται σης πάροι» 

εὐπραξίας. Ἐἰπάατ. ΟΙ. 1. 94. εὐφροσύνας 

ἀλαται. Ἠεγπιαττ. 
69, «5. Τία οοπ]δίε οί ἀϊεαπρι]ί Ἠεαίῃ: 

Νεκύων Φαλεεῶν σώματα, λάῖνον 

Ες τάφο. Οσίως οὐχ, ὑπ ἀνάγκας 
- ” 

Δὲ, προπίστουσα» πεοσαιτουσ, ἔμολον 

1, ὁ 
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Ἆ Ἅ 9 

Δε προπίπτουσα. προσαιτουσ ἔ ἔ 
Ἔμολον δεξιπύρους )εὼν 65 

Θυμέλας' ἔχομεν ὃ) ἐν- 
Ν / / 

δικα” οί σοέ τί παρεστί 

75 Ὑ»ένος, ὡστ εὐτεκνίῳ δυσ- 

44 6επιια αοοϊᾶσπς, Ῥοεϊίιτα 

Ὑεπῖο αἲ τοοϊρῖεηίος-ἴσηοαπα ἆθογαπα 

Άτα»: Ἠαρεπαις αιίετα αδίαπα ΟΘΙΙΣΙΗ 5 

Έτ αΡῖ αἀεδί ααδάαπα 

Ἐπαου]ίας, τί {ο]οϊίαίο (αϊ ΑΙ 75 

”. 4. 

Δεξιπύρους }εῶν Ἀυµέλας, ἔχομεν δ᾽ 

Ἔνδικα. καΐ σὀή τι πάρεστι σ,ένος» 
«/ 3 ΄ ΄ ΄ λ 

Ωστ᾽ εὐτελνίο δυστυχίων τὴν 
... Ι μ-- 

Παρ ἔμοί μαελει). 

εἰς Ἡ. ]. αἲ, εοπδῖΠαπα 1πάϊσαί, ν. ἡΠατκ]. 
Ἠεῖδκ. Ἱορ1έ εῖατη εἰς, 564 {απηθηι οἱ Ρ]άτα 

ἆεεθεο νϊἀεηίατ. ἌἈθηαο οπίπα Ἱία Ῥοπί 
Ῥοίιι]δ5ε )εναι οεη5εί, τα{ ἵπ οοΠδίσαςοπε 
ἀεθετοί τορείῖ, Θεῖναι σώματα νεκύων εἰς 

ἐμὴν χεῖρα, μέ ροπιαί ὕι πια» Ίπεαξ Γιπογα, 
Ἀειναι εἰς πώφον λάτνον, 4ιι ροπαηι ἴπι δε-- 

Ῥιίετο {αμίάεο. «δεεῖο 
Τ0. Ὁσίως "οὐχ ὑπ ἀνάγκας,] Πεταπα απῃ- 

Ρισυϊίας, ας Ῥοδέ Ὁσίως Ῥ]επία5, αλῖς 
Ῥορί οὐχ. τηῖπις ἀῑδίπσιεπίῖνας. Έτο- 
ἆσις, εί εχ εο Ώαγποδίς, οχρ]ίσαί. “ Νοῃπ 
υ{{ο «οσογε αέ ροδδῖπα, αα{ νο]τα,” ρτίοτα 
πηοάο ἀἰδπσιοηίος, Ἠοεἰδκίις, Ὁσίως οὐχ, 
ὑπ᾽, διο. Ίιούι φιιζάεηι γευθγοΊΙ6Υ, οοασία ἰα- 
πιέι, ὅτε, εί Ῥοσί ουπι ΠΠ οαίμῖις, Ὁσίως 
οὐχ, “απία 5οτάἰἀο οί Παπερτί νοδεία Ιῃ- 
ἔ ἁμίαο, αγα5 Ώεοτήπῃ αοροἀσυαπί; 4θπα 
εἑνεδίαπι Τηοδοιι5 Ἱηέτα ν. 108. αἀνοι- 
««{εης, αρρε]]αί πεπλώματ᾽ οὐ Φεωρικά.”” 
Ῥο]ιπί, ορίποΥ, ΏοὮ Ίηργα πορορςς]ίαίθ ϱΟΠΙ- 
Ῥυ]ρα., 5ο οαιδ 4οαιιο ᾖαδήμα ἔτοία», 
Ῥμο γεηῖπς, Ὑοχ Θεών (ν. Τ9.) ον 
ΠΙΟΠΟΘΥΊΊάΡΟΗΠ, Ῥοηξχ, καὶ σεὶ Τ) πάρ- 
εστι σ9ένος, ὡστ᾽, ὃς. αλιιὰ αγσαπιθηίατα 
αυαχε τα 5ο αρρ]εατοηί, ο 1]]α ρο- 
ταῖς 1 ορα]απ]. Ῥοτίίο (πο 0 εὐτεκνίας 
Αίγα ππεπΙοποτη 1η]]οἶαηί, ἀτεκνίαν 5ΙΙ8ΠΙ 
Ἱππαθηίθς, Ἠαο δυπί ατβοϊορῖροημα. οἱ 
νοσδι5 αἀπη]δίσεί ἔχιουσα νε] ἔχευσαι Ῥτο 
ἔκομεν πυ]]α οὐδομχῖίας 1η 5οη5ι Ἠ]ας 
Ἰοεῖ Γαϊδδθί: πθηε ημης οδί, τί πηΗῖ νἰ- 
ἀρίατ. ὈἸανκ]. 

Βος1οΥ Ππέρεραποίοποπα Οαπίοτί, δθ6Ι111- 
ἀάπα παπα ἀῑοιιηί, 5ο οὐχ, ὁσίως πά ατα5 
αορςραῖσ6ε, ἆε 41ο γ]ά. ἱπίτα, ν. 108. ΟΙ 

οἩΐει Ἰεσιιπί Ίοσυτω, οχ ρογερίσιο εί εἷς- 
φατ Ἱηγεπαδέαπα εί οὔδουσυπα τοἁιηξ, 

Μιςς. 
οὐκ ὑπ ἀνάγκας] ἌοἨ τά {ο «0σογε 

αυέ Ῥοβδίπι, απί γε]ίπ], Θεα]ίσει προσπίπ- 
σουσα ]εσῖι. «Ἠαγπεν. 

Τ1. προπίπσουσα,] Πάετη εοᾷΐοες προσ- 
πιπτουσα. οί Ία Ῥεα]ίσοχ. (οὔεα Ο. σροσ- 
πιπουσα. Ἀ6ὰ ο Ἠσο δἶπί απιϊδίτορηῖσα, 
ΠΙΘίΓΙΙΠΗ ῬοβοΙέ σροπίστουσα. «Ματ. 

προπίστουσα,] Πα ΦορΙ. ΕΙεεία γ. 
1596. αἰτῶ, προπίτνω, λίσσοµαι. ΜΝ5. 
4ΙΩΡΟ θέ Ὦ. προσπίπτουσα. Μαςα. 

Το. δεξιπύρου. Ῥτοάσιας Ιπίετρτθίαίιτ, 
ἶδα αο ᾖίασθπίας σιβδοὶρἰσπίε.  Μα]ε, 
ΟΡΙΠΟΣ: απία Ῥηπηα 1π συρὸς, γι, 
Ίοησα οδί. Τη νουαπ οιαπΠαίρας νῖτ 
ΒΗΤΩΠΙ15, ῬΏχοάσας, 5αρο Ιαὐΐσισ, Λ{αγΚί. 

δεξιπύρευς κών υμέλας,] Ἠεδγελ. 9υ- 
µέλη, οὕτως ἔλεγον ἀπὸ σΊς 9ηλῆς (Ίεσο 

Ὀνηλής) σὸν βωµόν. Οἱ δὲ τὸ ἐπίπυρον, ἐφ᾽ 
οὗ ἐπιλύουσω, ἢ ἔδαφος {ἱερόν. Ἐυπρῖάςς 
εἴῖαπα πιωπία ο Ονε]ορίοις {αεία θυμέλας 
Κυκλώπων νοεαί 1ρΗῖσ. Αι]. ν. 159. ααεπα 
Ίοσμπα νιάθεί, Ῥταίρτοα Ἠῖο ποίαπάαπα 
ορί. σὸ θυμέλῃ γε] δεθπαπι 1ρ58Π1, νο] πο- 
{αυί]εια οαπαπάαπα δοεχιώ Ῥατίετη, θση]- 
Ἀσατο, τέ γιρίέέπι; παπι Ῥο]ακ Ίρ8ε 
ἁαρίίαί, πες αρετίο ἀοδίσπαί; Ἠϊπο Τ]η- 
φιεἰἰοί αριά γπτανίαπα Ατοριεσί, Τ,. Ὁ. 
ο. 8. Είπε εί Ι]ιὰ ἆς ἵρεο Ειτιρῖάς ες 
Απιμο. ΤΗ. Ὑ.----Ἡν γὰρ ἰδεσθαι, Οἶάτε που 
Ὀυμέλγσιν ἓν ᾿Ασθίσι 9ύρσα σινάσσων. Ὑἱά. 
Ὑπααν εχροβῖίοτος εί Ματαα]ϊς αἆ Ἠπης 
Ίοεστα Τ,. 1. Ερ. 4. θα Τηγπιθ]οπ δρεοίαδ, 
αεγίδογεπιφιε 1 παπα, Πα [}οπίε, ΡΥΕΟΟΥ, 
«αιγηιῖγια πιοβίγα ἴθμραδ. «ΠΏαγπιοδ. 

Τδ. εὐτεκνίᾳ.] Ιιαορίπας πι. Ῥοσί.ς. 
Ἔά. ΛΙά. εὐσεκνία. «Βαγπθν. 

Τ6. Τιοσεραίαχ σήν. ἨςεΓΠΙΑΠΗ, «Ῥαγπες. 
Ττ. 55. Ἱία ἀῑδαπσιηί οἱ εχη]ρεί Ἠεαίῃ. 
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/ λ Αλ 1--αν 
τυχμουν στην παρ εροί 

Καβελεῖν. Οἰκτρὼ δὲ πάσχρυσ, 
« ή ΔΝ 3 Ν ” 

]κετεύω τον ἐµον ποι- 
/ ν ΥΧ λἩ -- 

δᾳ τάλαι εν χερι είναι 

Νέκυ ἀμφιξαλεν παι- 50 

Αιΐοτας Ιπ{ολοΙίαίαπα ΏΙθ8ΤΗ. 

ἸΜςοταπάα Υοτο -παῖα ηπῖα Ῥαΐἴου, 

5ιρρ]ες οσο Ἱπ[ο]ίκ οσο {αιπα ταϊμῖ ΒΗπα 

Όι ἵηπ ππαπα Ροπαί, 

80 Τε απωρ]οσίατ πηῖςετα 

᾿ Ο/ωτεὰ δὲ πάσχωσ᾽ ἱμετεύω τὸν ἐ- 
χα τν 

μὸν παϊῖδα τάλαιν, ἐν χερὶ 3 εἴγδιίν 

Νέρυ ἀμφιδαλεῖν 
΄ -” 

Δυγεὰ µέλη δὴ παιδὸς ἐμοῦ. 

Νε ααῖς οὐ]ίοίαί, 56.ρο ἵπ Ίος ογδίετηαίε, 
αὐα]ο Ίρ5ο «οηςεέπΗέ, Ῥοεσατί οοπίτα Ίθσοπα 
ΠησΙΤΙζΑΠΙ, α 1αννοδῖο ΝΜ. Οχή. Ρ. 934. 
Ῥτοροφϊίαπα, 1π νουδα ρογαπηίασο 5γ]]αβαπα 
ολία]οσῖσατη 5ο]] απαραεσίο 5αυ]ίεἱ οροτίετε: 
πηοπδέ, Ἠαπο Ίεσοπῃ ΠΟΠ 56ΠΠΡΟΓ α Ροξ!ῖ5 
νείοσῖριις οὐξοιναχί. Βίο 395ομ. Ασαπ. 
574. ραταπιῖαςϊ οαἰα]οοίσαα 5γΙαῦαπα 
Ῥτασθάστο δροπάσιπα. «Ἠεοῖ. 

Ἴ9. 
Νέκυ᾽ ἀμφιδαλεῖν λυγρὼ µέλη παιδός γ᾿ ἐμοῦ. 

Νϊα]]οπι, 

ἐν χερὶ είναι 

Τὸν ἐμὸν παΐδα τάλαιν᾽ ἐν χεθὶ είναι 

Νέχυν, ἀμφιδαλειν λυγεὰ µέλη παιδός γ΄ ἐβιέ. 

Νέκυν, αΠ αποαια οοπ]οσθγπί, ἀμφιθα- 
λεῖν οί ὥστε ἐμὲ ἀμφιθαλεῖν, ιιῖ απιρ[εοίατ. 
Ἠεϊδκίας ]οσίε σ᾿ το γ’, εί ἀἰδαπσιίς, 
Νέκυν ἀμφιξαλει), λυγκὰ, ἃο. Ἠεαίιις, 
αυ πο νἰάεταί ἀῑδρορίίοποπα Ἠα]ας οοςἷ- 
οἵς Ο, ἵας ἆάας είσορ]ας οἱ απΠδίτορΏας 
τοάιοῖέ ἵπι τοσι]ατο ϱγδίοιπα απαραΣίογατα 
αἰσίηία, Ίος πιοο: 

1. Ἱμετείω σε γεραιὸ, γεραρῶν 
, , Φ. Ἔλ στοµάτων, πεὸς γόνυ πίπτουσαι σὸν, 

- 1 / 2” .. 

δ. ᾽Ανώ µοι τέλν᾿ ἐωὸ λῦσαι φιμένων 

Α. Νεχύωνο αἳ ματαλείπουσι µέλη, 

5. Θανάτω λυσιµε- 

6. λε, ΑΦ πεσὶν ὀρείοισι βορὰ», 

Τ. Ἐσιδοῦσ᾽, ἅς. 

90, πηεουτα ἀο]εί τὸ. ν. 50, 1ΠίεΓ- 

Ρο]αί ἐμώ ροδί τέκν. ν. 80 Ἰθαῖί ῥυσσὰ 
Ῥτο ῥυσώ. ν. 140, ἀθ]εί σῷ. νουδα α]έίπηο, 
Ἱπίιογροπίέ δὴ Ῥο5έ παιδὸ, οί ἀθ]εί γ΄: 
ααοᾶ οἳ οσο ἀείενεταπι»Σ 5εά ΠΟΠ Ἠ]δί 
«ογο νῖάϊ ταίοπεπα Ίδαας Ῥατίοι]α, οἱ 
]οσοπάιιπα 6550 δός γ) ἐμὲ (που ἐμοῦ), ου 
Ῥυτεῖέ ἵπ 5ίγορ]ιο ἀαοίγ]ιις, εἰς τώφον. Ὠε]α 
Ιρῖις γοιρα, Ἐ, παιδὸς ἐμοῦ, οί Ῥοπε, . 
παιδες γ ἐμέ. Ῥαΐεί απάς ναηποτίέ ἐμοῦ: 
Ώθπηρο, ος Ργαοεἀριιίο σταιδός. 

Οσίσταπ1, ροδέ Ἠπο νογδαπα τοςϊαίέαπῃ, 
αἀάἰαπίαχ νοτρετα παϊπΙδίγασαπα, (ᾳ185 56 - 
οτι αἀἀπικοταπέ Μαἄοπα Αχρίνα) «οἳ- 
Ῥοτα πα Ῥη]καπη, Όπάς ἄλντα, Ἡί 
ορίπος, ποπ ΟΜοσας, φίαίΐπα ἀῑεῖε, ᾽Αγὼν 
ὅδ ἄλλος ἔρχεται γέων, γόων Διάδοχος αθῖ 
Ρο τ]ήππΟ γόων Ναἰεκοιπωπίας Ἱεσεπάυτα 
ορηδοέ γζος, (αἆ Ῥμαπῖςς. ὅτ4.) αἱ Δη- 
ἄποιη. Τ41. οἳ Τ94. κακὸν κακῷ διάδοχο» 
υέ Ἰοσίέατ {η Οοἆ. Ε]ογοπῖ. οἱ ἵπ οα{ε, νε. 
Ρο κακῶς. Ἐποηασπᾶις ἵτα ἵπ ΕαΠρῖάε. 
Οσα «οεαπάο «αδα Ῥορμοσ]ος Ρμ1οςί. 

8868. φέγγος ὕπνου διάδοχ-ον. ΤΠ 5θΏςιι 

πυ]]α οδε ἀϊβοτοπᾶα, Δ{αγλῖ. 
γηᾷο Ψαἰοκεπαχ. αἆ Ἠρρο]. 869. Ῥογ. 
Φιιρογβα τη θ5ί Ίος γοσι τὸν ἐμὸν παῖδα, 

οσα π 5οηαοπίά εξ µέλη παϊδὸς ἐμοῦ. 
Τ,οσεπά μπα Ἰαιιά ἀπδιο : 

----ι ἱμετεύω 
σὺν ἐμοὶ σοἴδα τάλαιν᾿ ἐν χερὶ 3 ἔναι. ἍΠμορ. 

8Ο. Τοσοπάπι γἰάείας, υϊ Βῖο γθσρι5 

ἀντιστοίχω τεδροπάςαί: 

νέχυ) ἀμφιθαλεν παιδὸς ἐμοῦ µέλη λυγεά. 

Μιςς. 

Νἐκυ ἀμφιξαλεῖν λυγεὰ μέλη] ΑΙ νέκνν, 

σε (μπι οί Ῥος αΡΡΟΦΙΙΟΠΕΙΩ αἆ λυγρᾶ 

μέλη. Ὁ νέκνε αιίοπα οἱ ὁ νεκρὸς οπάαγου 

«οπαπί,. «Ἀαγπς». 

1, 4 
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δὸς ἐμιοῦ μέλη λυγρά. 

ΑΙ. ᾽Αγὼν ὃὸ ἄὤλλος ἔρχεται γόων, γόων στεορή γ΄: 
Διάδοχος" ἄχουσι προσπόλων γχέρες. 

Χο Ἴσ, ὁ ξυνῳδοὶ κακοῖς 
96 Ίο, ὦ ξυναλγηδόνες, 7 ὧι 

Χορὸν, τὸν ᾿Αΐδας σέξει. 
Διὰ παρῇδος όνυγα λευκὸν 

ἹΜοπαρτα πποσίέυα πιεί ΠΠ 

ἄπῆ. Οοτίαπιεπ Ἠος α]ιά νεπῖέ; Ἰαοέαπα Παζάρας 

Βιουθάσηίθπα τε5οπαί ΠΙΙΠΙΦίΤΟΣΙΠΩ τηαΠ5. 

ο. Ττο, Ο εοπεδΠίοτθς, Τηα]15, 

86 Τίς, Ο οοπδογίε5 ἀο]ογῖ5 2ιοδίτὲ, 

ΟΠοσιπη, ααεπι Ῥ]αίο οο]ῖε. 
Ῥεχ σεπας αηΏσ1επη σαπάιάιτα οι ἑοπιίες 

Τ,ερεραίΗχ νέκν’. Ἐπιεπάαταπε Ματε- 
Ιαπάις εἰ Πεϊςξῖιας, οδίθτα ΠΟΠ ΟΠΙΠΙ 6Χ 
Ῥατίε τοοίο εοηδΗ(πθηίθ». ἨἨετγπιαπ. 

ΟΥΡ. νέκυν ἀμφιδαλεῖν, λυγρὰ µέλη παι- 
δός σ᾿ ἐμοῦ, ραι]]ο Ἰοησία5 τε]οσία ραγευ]α 
οορι]αίνα. Γεἶδῇ, 

81. Τιεσεραίις σπαιδός γ) ἐμοῦ, 6ἳ ἴἵπ 

ἸΜατκ]απά1 εοἀϊοε Ο. ααῖ Ἠ]ο να]άε Ιπίει- 
Ρο]αίας Ε5έ, παιδὸς δὴ ἐμοῦ. Ἠεγπιαπ. 

82. Τμεσεπάιπι, ᾽Αγὼν 6δ ἄλλος ἔρχε- 
σαι, γζων γύσις (νε]ὶ γόω) Διάδοχος. ἸΜεῃ- 
ίτια Όρησυτα, Ν. 9. 1. αχγ]. Ρ. 906. 

Αγ. 
Ορµπιο Ματκ]απάις Ἠππο δί 5εηεΠ- 

{επι νετδυπι Αδητα «ἐἰραε ἸἨἩΜεπάο 
πίζυπι(αο Ίαροτατε ατρίίτοι, αοά ος 
5υδέ]ογίτη : 

ὠγὼν ὅδ' ἄλλος ἔρχεται" γόον γόων 

διώδοχον ἀχοῦσι προπόλων χέρες» 

Ωιοά ἆαπί νι]σαία, ταῖπας νθηιςίο ἵπ- 
ἴ6ς 56 ΟΟΠΠΟΧΙΠΗ 65. απροπόλων ΙΟ προσ- 
πόλων Ηεαίμ οοπιπιεηίαγίας δυρρεά[ία- 
να. 

δίο Ὑαἰεκεπασῖις αἆ Ῥμωπ. 74. Ἱα- 
τί φόων γόων. Ὑἱάρ οῖαιη Ῥογς. αἆ Ἠες. 
586. ἥΜα]ε Ματκ]απάας, εαπι(θ 5οατ1- 
αι Μιδστανίας Ἠαπο δὲ 5οηιθηίεΠι Υοι- 
5υπ ἄλτα αἴρααπί. Όσα Ῥοδίεπια» 
5σορΏςς 5υΠί παϊπ]δίτασιτη, ΘΑΓΗΤΙΩΙΙ6 {οχ- 
{ω95ε αἶία δίσορΏαπα, αἶία απςαορΒαπα 
εαπεραπί. Πεγπιαπ. 

85. προσπύλων χέρες. ] Ἐςσς αΠςίγορΏια 

νἰάρίασ Ἠϊο εΠρεηάαπα 6556 «σροπόλω». 
Έη τα Ἠεαίπῖας. Ἠσπς, εί αηίεοεάεηίρπα 
ΥεΓδάπη, πα, ποπ ΌΠοἵο, αδεϊσπανῖ 
1η ΥθΙ5ΙΟΠ6. Όποτας Ἰοηυίας εα οὐ 
ςίαΜΐπα 5η ΠΕΙΣ, στ, ὦ, ο. Ματ. 

ΟΡ ππεαπιπα Ἡοαίμ. οί Ματ]. οοστὶσιιπέ 
σροπόλων. Ὑοιδα5 οσί αδγπατίείις εκ ἆμα- 
Ῥα5 Ροηίμεπαπηθτίριις, {τουμαῖσα εί Ιαπῃ- 
Ῥῖσα. Λες. 

84. "Ιτ', ὦ ξυνωδοὶ κακοί] ΤΠΙΟ κακσῖς, 
οοπερπἰτίοες ηιαῖς σπαζί. οί Ἱία Οοάά. Α. 
Ῥ. απεπιαπιοάιπα οοπ]θοθτατῃ, ο Ο- 
τεςί. 195. Ἠε]ετπ. 174. νιάἀε ὙΝτοά. 1004. 
ἘῬμαπίςς, 1054. Ἠετοάοι. . 99. Ρ. 520. 
προσωδὸς θοάστα δεΏς5ι Τοηῇ. 559. Ματ. 

χακοῖε,] Πτα αΠΠΡο Μ55. Ὑι]σο πια]ε 
Ἀακοί. ἨΜιβα. 

κακο] Αα5 κακαί. Ἀαγπεδ. 
Ρίο οοάᾱ. Θεά Α]ά. κακοί. Ἠεγπιαππ. 
Βδ. Ἐνυναλγηδόνες ῬΙοΟ ἔυναλγοῦσαι, εδ 

ΡΟ Ὄεγδοπα:. εἰ ἴτε χορὸν Ῥτο εἰς χορόν" 
αποταπα πάτάπηαιε {γεηιθηίίςεΙπαε οζοΙἵ- 
τή. Έετ ἴτε εἰς χορὸν, νι], οΡΙΠΟΣ, ο01ι- 
οὐπίέε: ααοᾶά εδέ Αἴδου μολπὼς ἐκχεῖν, ν. 
Ττδ. γ]άε αἆ ν. 986. εἰ Τρηϊσ. Ταυπῖς, 
182. Μαγ1. 

Ἠεαίῃ. Ίτε χορὸν αοεῖρῖι Ρο χορεύετε. 
ἈεοΚ. 

Μα]ε Ἱατκ]απάνς ἕνναλγμδόνες ΡτΟ ἕυν- 
αλγοῦσαι αεοθρῖί. Ἠεγπια. 

86. σὸν ᾽Αΐδας σέσει.] Ίμερο, Αἶδας ἆῑς- 

ϱγ]]αῦοπ. ο. 
Χορὸν,] Αας χοροῦ. Ἠαγπεν. 
Έτο ᾿Αίΐδως 5οτῖρςῖ “Αίδῶς, οί ΠΙΟΓΕΠΙ 
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Αἱματοῦτε, γρῶτά τε φόνιον. 
Τὰ γὰρ φδιτών τοῖς ὁρῶσι πόσμος. 

90. "Απληστος ὧδε µ ἐξάγει χάρις γόων ὠτ.γ. δ0 
Πολύπονος, ὡς ἐζ ἁλιξάτου πέτρας 

'Ὑφρὰ ῥέουσω σταγὼν, 
2/  λ / 
Απαυστος ἂεἰ γοων. 

ΔΝ Ν / / 

Το γαρ «ανόντων τέκνὠν» 

Οπιεπίαίθ, οογραςαᾳαθ 5απσυϊπο]θηίατα : 

Ἠ]ο οπῖτα Ἠοπος πιοτεαῖς ἐγιδιαξιγ α νϊν]5. 

90 Ἐάιεῖέ τας Ώαος Ιηςααδ]]]ς νο]αρίας Πασά ατα 

2τιπιποδα, υέ οκ οε]ξα ταρα 

Ἠυπιῖάα Ώπεης σιµία, 

Νάπα ππαιιαπα Ώπεπη {αοἷεης Ἱασίαπ], 

ἌΝαπι ρχγορίοχ πηοτίμος Ε]ΐος 

ἱπίετριαπείοποπ1 Ροδί σέθει Φαδέυ], ἈΝαπι 
χορὸν ΠΟΠ εκ Υετρο ἴτε, 56ἆ εχ αἱματοῦτε 
Ῥοπάεί. ΒΗεγπιαηπο. 

87. Διὼὰ παρμΐδος] Βοτῖροπάιπα παρῇδορ 

οῦ παρίσατα. «ἨΜαγβ]. 
ΠΙαρῇδος Ῥτο παρήΐδος Ἠεαίμίῖας οί ἨΤατ]κ- 

Ἰαπάμ5. Έα εοπίταοῖο γοερτα ]αθεί ρα- 
ΤΟΧΥίΟΠΟΠ 4068. «Πεγπιατιπ. 

868. Ύετοος πο φοτῖρ5εσῖίέ χοῶσα φοίνιον, 
τί ὄνχα αἱματοῦτε Ῥτο ἄμύσσετε ἀῑσέατα 
Παρεαίυτ. Θὶο ἀὐ5εμγ]ας ἵῃ Ασατη. 825. 
ἀνδροθνῆσας Ἰλίου φ3ορὰς Ψήφους Έλεντοι 
Ἄοος 5εἵο, απ απςίτορΗῖειΙ5 Υοσδα5 «ΟἵΤες- 
Ώοποπα Ῥαδδ5 αἳί,. ΠΗεγπιαππ.. 

89, Ὄτο ὁρῶσιν πηθίαπα νυ]έ ὁρῶσι: οί 
εἷο οὐ]άϊς Ῥαγπορῖας. ἸΜανγ[. 

σοῖς ὁρῶσι] (σταοσϊὶ Ῥοσεία ὁρᾷν, δέρνεσαι, 

καὶ βλέπειν ἄνσὶ τοῦ ζην ιδυχραΏ{. βίο 
Ἠοπι. Π]αά. α’. Υ. 88. Οὔτις ἐμεὈ ζῶντος 

καὶ ἐπὶ χονὶ δερκομεένοιο. εἲ Πα. σ’. Υ. 61. 
Ὄφρα δέ µοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοι. ΤΠ 

οἱ Βορβος]. Α]ας. ν. 983. ---- κεἰ βλέποντα 
μὴ πόθου Θανόντ᾽ ὤν οἰμώξειαν. --- 6ἳ 
Ἐντίρ. Ἠοευῦ. ν. 511. Οὐκοῦν τόδ αἰσ- 
χοὸν, εἰ βλέπονσι μὲν φίλω Ἄρώμεσν, ἐπεὶ δ' 
ὅλωλε μὴ χρώμεσ»' ἔτι Ἑτ 1. Τρµΐσ. 
Ταυτῖο, ν. 718. Θωανόντα μᾶλλον, ἢ βλέ- 

πον», ἔξω φίλον. Υἱά. ΤρΗϊ6. Αα. ν. 484. 
Ἅαγπε». 

Ἠεαίὴ. γεσδυπα χοάάϊε: 1{οπογο» επιῖγο 
πιογίπογ]έπι σέ υἱυεπέζι(πι ἀεσιι. Ίες]. 

90. µ ἰξάγει χάρις γίων] Όι ΑἼοεςι. 
1099. Έρως σι μ ἐξάγε. Ἠεδγομίας: 
Ἐξάώγει" παροξύνεν. Ἰοπ. 561. υὶὰς Ώου- 

γη]. αἆ ΟΠατίίοῃ. ρ. 481. Αριά Ἠετοάοτ, 
γ. 49. ἐνάγει προθυµίη, εοάσπα 5εηςια; οέ 
Ἱία ρασρίτη. Βίς {οτίο 5οτίρεπάυπη 110. ΥΤΙ. 
160. ἐπενάγειν σὸν 9υμὸν, ΏΟὮ ἐπανάγειν. 
Θεά αωἷά εδ χάρις γέων, ἄπαυσσος γύων 

Ναπι νο]υ]έ χάρις γόνων, απιογ ἠἱδεγογιπι 
ΠΠΘΟΓΙΠΩ ὁ ΑΠ ὤπαυστος λόγων» παπα αρ 
νοςος αΏδῖ οοπιππιαπίατ. Ὑϊάετί Ῥοςθοί 
α]]αάετα αἆ Ἀίοβεπ {η ἰδίῖς, ὡς ἐκ --- πί- 
σρας Υγρὰ ῥωυσα σταγών. Απάτοτιας]ια 
(οπειτίτης, Υ. 116. {αρυ]α οοσποπαϊπ!ς, 
η 5ιανϊςα]τηῖς ἶδ[]5 ε]εσίαςῖς: 

/ ΄ 

Τώμοµαι, ὡς πετρυὰ πιδαλόεσσα λιοώς. 

ος φύζων νε] γόους αααΐετ οσσοαττίέ Ιπίγα 
Ῥαιςσος τειδᾳ5. Ματ. 

91. Ὑι]σο ἁλιθάτου, εκ Ῥτανα ἀθτῖνα- 
Ποπθ, Θἱο οἴῖαπι αριά Ῥιϊπάατυπα Οἱ. Τ. 
110, Ἰεσεραίαχ, τας εττος Βομποϊάρτῖ 
Ιη Ἰοχῖςο Ἡ. Υ. Οσπίθτιτη ποίαπά ας τατῖοτ 
Ὀοπΐκπιυς, απἀπα δί Ἐωπρίάος αἰοῖ, οί 
2Ώ5εἨγ]ις5 ἠλίδατος Ἠαροαπί. ΠἨεγπιαπτε. 

95. ἀ] Ἠερα(αῖ αἰεὶ, τηεηςυτᾶ νετιι5 
Ἱέα Ῥορίμ]απίθο. Ῥτῖπια επῖπα 5ίτορΏος ἆἷ- 
Ροάῖα οί ἀΠαπιρας, δὲ ία Ἠεαίμίῃς, 
Απίο "Απαυστος Ῥτοάσιας 5υυ]ηίε]Ισίε, 

εἰωί. Ματ. 
Ἐοτίο 5ο. "Απαυστον, 5οῖ]. εἶναι. Βία 

5εΏδυς ος: ἸΤοὐρία, φμαπι ρεγοἰρίο ε 
ζοέιι οὗ πιογέεπι [οτι φις φμάεπι εί 
ἰπδαμαδι οδέ, εἰ πι οι «φγιπιπίς 
οοπ]]ποία, }ιδεί 16, 1ιέ γιρεδ πιαγίπα δεπι- 
Ρεν ἠωπιεί, ππφιίαπι ἴμρεγε ἀεείπεγε. Ώε 
γο]αρίαίο «σπα Ιαροτίρα5 εἰ πο]εςεῖς οοἩ- 
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96 Ἐπίποόν τι κατὰ φυναῖκας 86 
ὴ 

Ἐἰς γόους πέφυκχε πάδος, ἓν ἓν 

Θανοῦσω τῶνὸ ἀλγέων λαδοίμαν. 

ΘΗΣΕΥΣ. 
/ / 2/ ΔΝ / / 

Ἔίνων γόων ἤκουσα, καὶ στέρνων κτύπον, 
.- .- / 

Μεκρῶν τε «ρήνους, τῶνὸ ἀνακτόρων ὤπο 

95 γεἩαπποης α]άαπα ἵπ παυ]ετίριι5 
Λά Ἰασέιις Ιηδίίας ο5ί αΠεσίας: δι, Ἠθιι { 

Τ άπαπα πποτίμα Ποταπα ἄο]οταπα ορ]ηνῖςεατ. 

ΤΗΕΡΕὉΌὉΣΡ. 

Οπογάτα Ἱπσέα η ααάϊν], οὲ Ρροσίοσαπα 5οπΙζαπῃ, 

Έτ ]αππεηίαίοπες ἆςε πιογέμ]ς, εκ Ἠῖ5 (εππρ]ή5 

Παπεία ν. Πνίας Ὁ, 4, 4. ΈῬΗΠσποη Ρ. 
5398. εᾱ. (1ετ. εἰ Ὑαἰεκεη. αἆ Ἠετοά. Ρ. 
445. ὅδ. ἍΒεεῄ. 

96 ᾿Επίπονόν σι κατὰ γυναῖκας] ἈῬεῃ- 
{ρπί]α Ῥτασθήεη»Σ, εί ἄπαυστες ΑΙΕΙ, εί 
χαΠοπα]ε γὸρ, νιάεπέατ 5ἀσσοτεχο ᾿Επίμο- 
νόν σι, οολιδἰαπι{εν ΄ΙαΤΙΕΤΙ φιάαηι α{γεοίι», 

Ῥετάυταης. Απάτοπιαςμ. 95. 

3 ΄ 

ἐμσέφυκε γὰρ 
΄ -. - 

Τυναιξὶ τέεψις τῶν παεεστώτων 2ακῶν, 

᾽Ανὰ στομ᾿ ΑΙΕΙ, μα) διὰ γλώσσης ἔχειν. 

Ἠσο οευπί οἸπ]]ίπα, Βτοάσας εχρ]σαί 
σὸ γὰρ ανόντων σέκνων, Ῥετ, οἱ γὰρ «ανόν- 
σες υἱοί. Ῥεά σὸ Ιδαᾶ ρεγήποί αἆ σπάθος 
αιοάἀ 5οαιΠέαχ, οί ανόντων σέκνων αὐ5ο]αίε 

υπ Ροίΐρς. Μαν. 
Ἐπίπονόν) Ἄοἢ τηα]ο ἸΜατκ]απάας ἐπί- 

µονον. Ου απ0 απ. ]οσῖ οἵαπη Ροίθςέ ἐπίτο- 
»ον. ἐπισόνως, αἀνετμῖαπα Ἱπάς ἀεάιοέαπῃ, 
ε5ί αριἀ {3εεηγ]απα Ἐαπιοη]ά. γ. 558. 
Σά. Τυτπεὺ. αδί νυ]σαία ἐπὶ σὺν, ὦ. 

Α{μςς5. 
Ματκ]απάιας ἐπίμονον, Μιαδρτανῖας ἐπί- 

σονον εοπῇατ. ΙΒ] ππυίαπάτα νΙάείατ, 
ϱἱ οἹππρ]εῖίος ϱγανε αἲ [ωοίμπι Ιπίετρτε- 
{ο5. Πεγπιαππ. 

97. σῶν ἀλγίων] Οοάΐεες Α. Ἑ. σων», 
Λογιωπ. Ἠεοιμς. Μαν]. 

98. καὶ στέρνων κσύσσον,| Φὶο τοῬς. Τ96. 
Πλήγµασα κρατὸς, στέρνων τε «τύπους. υΡὶ 
{4ΠΊΕΠ Ιεσεπάιτη ῬυίΟ τε συπᾶς, Ῥτορίε 
απαραείωπη, ης ε Ῥτονί5 Παί αΠηίο ασ. 
ἨἩἨοργο]]ς: Τυσησι, πληγαῖς: εκ 111α4, 
Ἐ. 887. Ματ, 

99, σῶνδ ἄνακτόρων ὤπο] Ἔτο σοῦδ 
ἀνακτέρου: Ῥχορτίθ. Άπω ἀνάκτορον εδι 
(οπωρ]άπΙ Οετοτῖς Ελευκίπία: Ἠετοάοί. 
ΙΧ. 64. Ὠο νοςο ἠχὼ νάε αἆ Ματίη, 
Ααῑσῖςε, 1π Ηχὴ, εἰ Ηεειῦ. 1118. (1095.) 
εᾱ. Κπς. αδί 1π Ῥατπεδίαπα εδωτ Αχώ, 
ααοά Ώογυπῃ ε5ί, Ί{α {απηοη Α]άῑπα. Ῥεά 
1Π οαἆεπα εὀΙίοπο αΙαπῃ Ἠαρθο εοττεσίατπι 
αἆ ΝΤΡ,ππαπι 1,. Ποἱδιεπῇ, Ιπνεηῖο Ηχώ. 

Νοίας ἙῬτοάαας, ᾖχοῦε, ἀντὶ σεν ἠχοῦ. 
γο]αῖέ, οΡῖπος, ἀντὶ σοῦ ἤχιου. Ματ. 

100. φόέος μ ἄναπτερο.] «Ἠεσγεβίμς: 
᾽Αναπτερώσω, µετέωσον ποιήσω. σιάε Χε- 

ΏηΟΡΙΟΠ. Ἠ[ςι. ὅτας. ΤΠ. ρ. 459. Ὦ. εί 
496. ΑΔ. ἀνακουφίζομαι εοἀετη 5εΏδΗ, Ἠ15ί. 
τας, Πρ. . Ρ. ὅδτ. Α. µετεωρίζοµαι Ὁ. 
Τμς. ΧΙ. 19. αἴρειν σὴν ψυχὴν ἆᾖοβη. Χ. 94. 
ηἰςϊ 1δί ο] ρεπάμπα 5ἳς σὺν Ψυχὴν ἡμῶν 
αἰωρεῖε; 1. 6, δ115ΡεπᾶΙ5, 5Η5ΡΕΏΣΑΠΙ {6Πς5. 
Ναπι αἴρειν τὴν ψυχὴν εδί α[εττε απΙπααπη, 
ν. 18. Μακ. Ἐγηις ΥΠ. 1. στέρωµά σι 
κουφὸν καὶ µετώρσιον, ἐπαῖρόν σε καὶ ὤνακου- 
φίζον σὴν ψυχήν. ΠΜΗατλί. 

Πας Τμεδοδµπη ἀΐσοετε πιοπεί τον. 
ααῖα Ἱπ Βαπορήρας πάδας εταπί εῖατα 
ἰαος Ἰαπιοπίαίοπος, αια]ος ηωπο οπῃ 
1ΠΑΧΊΙΗΘ αιιάἸνεταί. ἈῬεεῖ. 

101. ἦν µεταστείχω ποδί] ΈΘµαπι γῬείο 
Ργο/εοίιι5, φιιαπι αοοἰίιπι Όεπῖ. ποδ), ααοά 
νοτίαπέ γεαϊδις, πα]]απα Ἠαρεί, ΟΡΙΠΟΓ, 
το]α(ίοποπα αἆ πποᾷστΏ 4ο γεπῖς Τμεσεις, 
εἴνο θηἱ1Ο, οἶνε οπτρεπίο, 5εα Ρεάίριας; 
5ο αἆ εἹπαρ]ίσοσπα αἀνεπίωπα γε] ρτοίες- 
Ποπεπα οἷμς. ὮἨΠρρο]γί. 657. Θεάσομαι 
δὲ σὺν πατρὸς μολὼν πολ, οιι Ῥαΐτίς 
Ρεᾶε, Ἱ,. 6, οµπι γαΐτε γευετδο, 4μαπάο 
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100 Ἠχους ιούσης, ὡς φόξος ω ὀναπτεροῖ, 90 

Μή µοι τι μήτηρ, ἦν µεταστείχω͵ ποδν 

Χρονίαν ἀποῦσαν ἐκ όμων, ἕ εχη νέου. 

Ἔα. Τί κεημα; καμὰς εἰσξολὰς ὁ ὁρῶ λόγων» 

Μητέρα γεραιὰν βωμίων ἐφημένη» 95 

105 Ἔμνους 3 ὁμοῦ γυναῖκας, οὐχ. ἕνα ῥυύμον 
Κακών ἐχούσας' ἐκ τε γὼρ γερασµίων 

100 Βοπο εκαιπίο 2 αξ πησία ηχο 55ρ6ηςΙΠα τοΚΠε, 

Νο πιαίος, αἆ απατά γαάο Ῥοάἴρα», 

Οσα ατα αθαῖί αἩ αοἀϊρας, Ῥαδσα δῖί αἰῑαι]ά πον]. 

Έλα, ααἷά Ίου τοῖ ο5{2 ν]άσο πουα ῥεοσςπι]α ΞΕΓΠΙΟΠΙΙΠ1, 

ΜΠαίτοπα αιιίεπα 1π ατα 5οἀθηίοΠῃ, 

105 

Ἠαβδεπίος Πασίαατα 

Ῥαΐοχ πηοιις τονοτέατ, Το 4ποαο νοι- 
Πίως γεαϊίδι. Ἠοτο. Ἐωτ. 656. Ὢω 
σέκν, ὁμαρτεῖτ᾽ ἀθλίῳ μησρὸ ποδί. Ο 
άν θεφιεηιπὶ Πείδεγαηι πιαίγεπι ρτο[ίοἶδ- 
δεπίεπι. Όταν. 1916. παρθένου δέχου 

πύδα, επδρεοία υἱγα πείς ρεάίεῃι, 1. 6. ΤΘΚΙΙΜΗ, 
Έτ: Ἱία Ιπίε]]1σί Ῥοΐεδί Αοιι Αροςί. ν. 9. 
ἰδοὺ, οἱ γόδες σών 9αΝψάντων τὸν ἄνδρα σου, 
ἐπ) σῇ θύρα" αιοὰ εκρ]ἰεατῖ Ῥοΐθαί, 6εςε 
γευεγδὶ δι, εί αά οδίίι, 1 φιὶ αἆ 
εοριζίγαπι οπίιιζογιπέ πιαγἰέιπι ἐπιπι. 
γιάο Ἐαι. 1, 7. οο]]αί. οἶπι Ἠοιῃ. 
Χ. 1δ. ὙΝἱκ Ροίοί ειαρροπῖ, ΤἩδδοιπα 
ΑΕιεπῖς Ἐ]ουδίπα ΡγοξοςίΏ ο.5ο μοίρας 
(αιιοά οδί «ραπ ἀποάσοίπα γη] λ]αγῖαπα 
Απσηοοσιη) δέ Ιπὰε ταγδή5 Αίμοπῃας ϱ0- 
ἆσπι πποἵς, δὲ Ἐ]εικίπα Πίογιπῃ, οοάσια 
ἀἱε, ααοιηαάπιοάαπα {οοῖε, 

Έτο µεταστείχω (04. Α. καταστειχω. 
Λ{αγΔ]. 

1095. Ῥτο ἔχη Ἠεϊκξκιας ἔχε, γΥἱάε 
αἆ 1ριᾳ. Αι]. ν. 1556... ΛΜαγ. 

105. εἰσεολὰς δρ λόγων,] Ρίο Ιοῇ. 676. 

Ὁρῶ---στεναγμῶν εἰσθολά:. Ατὶςίορμαιος 
Έαῃτ. 1155. εἰσειλαὶ σοφισμώτω», 1. ϱ, 
ἀφορμαὶ, ἀρχα), Βο]ο]ϊαςίος, Νέον (ν. 101.) 

8εηΏσι ἐδί κακὸν, Ἡί 5Ώρο ἵπ Τχασίοῖς. 
Ύ. 1056, βωμίαν ἐφημένην, ΠΟΠ οδε ἵπ αγα 
5οἀθπίοπι, Ῥτοιέ νογέιπέ, 5οά αά αγαγε 
διαία αγαπι: ααοὰ οδε Δηοῦς ἐσχάραις παο- 

Ἠμένη, ν. 500. «εγογὶς αθθἰίσγιν Ῥοοῦς, 
Ματ. 

Ἔα] Ἠος α 5εηαοπέῖ γογςιι «οραχαπάαπα, 
γιά. Ἠοουὺ. ν. 1098. ἍΆΒανπες. 

106. οὗ ῥυῤμόν γ᾿ ἕνα.) ΌὉοάεκ ΑΔ. ου 
θυύμον ενα. Βθὰ Ῥ, εἶτο Ἠθῦεξ ους ενα 

Ἐν ροτοστῖπας αἵποα] τη] θτος, τ1παπά ΠοίαΙη 

: παπα οκ νοπεταπ(ῖ5 

ουϐµ2ν, αοᾶ νογαπα Ῥμίο. ἸἈΝοκεῖοραί ἵῃ- 
(οτρο]αίος 5γηἼαραπι Ῥγονεπα ορπος Ρτο- 
ἀιεῖ απο ῥ, οἱ Ρίπηαπα Ιπ ῥυῤμὸν Ότενθπα 
ϱ55ο. Τία (γε]ορ. 607. "Ἔσφαξ ἑταίρων 
σῶν ἐμῶν ῥυθμῷ τωι’ αὈί Οοᾷ. Α. τεείο 
Ἠαῦοίσιι ρυθµω. Αριαὰ Ῥορμοε]θπι Αη- 
ασ. 594. υδῖ παης Ἰεσίέατ, Τὶ δα) ῥυθμίξεις 
σὴν ἐμὴν λύπην ὅπου, Ῥοδία ροϊμῖε φοίρ- 
59ο, Τί Σὶ ῥυθμίζεις. ἸἈΝορίετ Ἑ]οσίτα 
Ττ9. Ποίῳ σρόπῳ δὲ, καὶ σίνι ῥυθμῷ φόνου. 
Ίάεπα πποπάωπα νἰάσέασ Ατίδίορα, Να. 
647. μµανθάνειν περὶ ῥυθμῶν. Ἠιπο Ἰασιατ 
σὺ περὶ ῥυΏμῶν. ἩἘχ 5αρρ]οπιεπίο, ΟΡίΠΟΥ, 
σύ. «ἨΜαγκ. 

Τη Ίοεο Ῥορ]οε]. Απισ, Τί δὲ ῥν9- 
µίξεις, Μ39. (θείο Βτυποκίο αἲ ωμά 
Ῥτοπηθίμ. 1051, ααῖ οί 19 οἀάα. Τῃ 
Ἐ]εσίτω Ἰοςο, ποίῳ πρόπῳ δὴ---Ώαγνος. 
Μ]δο. Οαε. Ῥ. 160. αἱ οπιπῖπο οοηςιΙ- 
Ἰομάις. δίο Ἠοοιῦ. 601. τοσίο ος Α]- 
ἀϊπα οἀϊάῖε Μιιδστανία5, καὶ παῦτα μὲν δή. 
αἀδαριαπίο βοπο]αδίε δέ Ἐαρίαπίο αἆ 
ἨΠοπα. Τ. Ν. Ρ. 950. Ἠ]ος. 874. Το δὴ 
(ποη δὲ) τράσωµαι. Α]οχῖς αριιά Ῥο]]αο, 
Χ. 17. πο δή μ ἄγεις διὰ τῶν κύκλων ιΏὈί 

Υυ]ραίατ διά. αἆ ιτ. Ἠεά. Ῥου, 
οὐχ) ἕνα ῥυθμὸν] Ίτα ορίπαο Ματκίαῃ- 

ἆμ5 οκ ΜΕ. (. ὅα]σο οὐ ῥυθμόν γ ἕνα, 

ααοά πιρηίρπα αιαοίοεῖ ποπ οχρεϊπηίε, 
γ/ο]αϊέ οπῖπι ἀἴσοτο, Ατοῖΐνας ἴδία ΠΟΠ 
ππαπα ἀο]οσῖς ποίατΏ, 5οἆ Ῥίατος, σοφαῖ5ςο, 
ῥυῤμὸς απ ποίαπα εἰσπίβεςί, ἀαριτατί ρορςοί, 
πῖςὶ Βυϊάας ν. ἄῤῥυόμος ἀοοοχθί, ῥυβμὸν εί 
σύπον 5ΥΠΟΠΥΤΩΣ 6550. («Όοπίες ΠοδέΓΙΙΠΙ 
Ἐ]οείτα ν. ΤΤ2. ΤΠεοετῖε, ΙάγΗ. ΧΧΝΙ, 
ν.25. Μιας. 
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”/ ) / 2 » ἀ 3 -- / 

Όσσων ελαύνουσ΄ οἶκτρον εἰς γαῖαν δάκρυ" 
/ 

Κουραέ τε, καὶ πεπλώματ., οὗ 9εωρικά. 
Τι, ” -- λ λ / : Ν 
 ταυτα» µητερ; σον το µήηνύειν εριοί, 100 

ς ο» 5 / ο λ / 

«1109 Ἡμών δ' ἀκούειν' προσδοκὼ τι γαρ νεον. 
ΑΙ. Ὢ σα:, γυναίκες αίδε μητέρες σέκνων 

Των κατ» ανόντων ἀμφὶ Καδμείας πύλας, 
εΤι Ν ως σ / νὰ λ / 

Έπτα στρατήγων' Ικεσίοις ὃὲ σὺν κλάδοις 

Οε]1ς παπί πηϊςογαβῖ]ος ΊαεἨτγτηας ἵπ έ6ΙΤαΤΗ : 

Ἐν ταδυτα», ας νεδβέις ποη αια]]5 ο5ςο ἀεθεί {η ςαοτῖς, 
᾿. Ουἷἆ Πως 5απί, πιαίθΓ2 πάπα ο5ὲ ΙπάΙσατο τωϊηῖ, 

110 Έτ ππειτη αμάἶτο: εχρεσίο οπῖτα αΠααῖά πον]. 

Αιπ. Ο Β], Ιδία πα]θγος διιιέ παβίχος ΒΠΟΣΗΤΗ, 

Ου αἆ Οαάἆπιαας Ροτίας οεσπῬιιθγιηέ, 

Βερίεπι ἆπουπα: εί οἵπα ταπηῖς 5αρρ]Ιοῖριις 

Τία ἨΠατκ]απάας ο οοᾱ. Α, ΑΠάς ορ. 
ἃ ῥυθμὸν ἕνα. Α]ά. οὗ ῥυ9μόν γ᾿ ἕνα. 

ΗΕΥΠΙαΠΙ. 
108. Κουραὶ ΔΕ.] ἸΜαϊϊεπι, Κουραί ΤΕ: 

Ὁ Ῥταορδεῖέ επἶπα, ἔκ ΤΕ. γὰρ γερασµίων, δεο, 
Ὢο Αεώροις νὶάε Ὑα]εκεπαίατα αἆ Ατῃ 
ΏΙΟΠΙΗΠΗ, Ῥ. 939. 5604. οί Φα]πηαδίαπα αἆ 
ΑοΙ1. Ταάυτα Τ10. ΥΙΠΙ. Ρ. 716. 

24αγ. 
Κεραὶ δὲ,] Ορώπιο ἹΜαταπάις κεραί 
1.5. 

πεσλώμωτ᾽ ὁ φεωρικώ.] ΠἨεσγομ. Θεω- 
ρικὰ χρήµασα, σὼ εἰς φεῶν σιμὰς καὶ ἑορτὰς 

διδόµενα ἓν σοῖς Τανα»)ηναίοις καὶ Διονυσίοις. 
ὥπτινα ἓν σῷ «εώτρῳ ἐδίδοσο, καὶ ἓἔκ σοῦ 
Φεώσρου συνήγετο ἀπὸ μµισθωµένου σύπου. 
γιά. Μειις! Ῥαπαίμεῃ. ο. 14. Ῥ. 91. Ὄςα 
Φεωρὸς 8Ηί6Πῃ νἷά. 4Ἡςξ πος αἆ ἨΠρρο]γί, ν. 
792. οί Υ. 807. ἍΠαγπιθδ. 
Ἄοη ορις Ματκ]απάί οοπ]θείιτα κουραί 

σε. ΠἨεγπιαπῃ. 
110. προσδοκῶ τι γὰρ νέον.] Ναατα]ς οτᾶο 

νεγροσυπα οδέ προσδοκῶ γάρ σινέο. Ῥδεά 
Ῥοδία α αυαπβίαίο οοαοίέα5 ο5έ ΘΗΤΩ Ῥεί- 
νετίετε; υπάο Ραΐεί σι πΟΏ 6556 6ΟΠΙΠΗΙΙ- 
ΏΘΠΗ, 5ο Ῥτθνθπ, Ἶε πημέες 5ἶπο οοςἵ- 
οἵοας Ἡμῶν ἵπ Ἐμὸν: ποηΏ επῖπα Ἠῖο ορα5 
ε5ε, Ησεί Ιία 5οτῖραί Ίοπο 1020. σὸν λέγερ, 
πολμῶν δ ἐμόν. ὙΝἱάρ αἆ γετ. 626. 

Μαν. 
προσδοκῶ σι γὰρ νέον.] Οὔτεσι γὰρ Ατεβῖ- 

]οεῖας Ἑ]ιίατοί Τ. ΤΙ. Ρ. 55. Ἑ. εἰ 
κώκῖον «Ῥογ. 

117. οἱ δ' ἀμβὶ σόνδε παῖδες, ἤ φούτου 
σέκναι] 0οἆ. ῬὮ. φῶνδε Ειοᾶ οἱ γετυπα 

σι 

5ἵέ, δέ νογηπα ΤωΙΗΙ γΙάδίατ, πουίαπάα οσε 
ἀῑδεϊπείῖο, Οἱ Σ ἀμφὶ, σῶνδε (5ο. γυναικῶν) 
σπαΐδες, ἢ φούτου σέκνα: (Ομῖ ν6γο οἴγοιιπι- 

δίαπέ ία δι ᾖατισι, απι ᾖὨπίης ἓ 
᾽Αμϕὶ (αΐέ εἶτοα Ὑϊσι. ΥΠ. 865.) εἶπε 
ςιρείαπίίνο νε] οαδι, αἱ Τοῇ. 906. ἨΜιι-. 
{ανῖι Ῥατηοςῖιι5, οΡΙΠΟΣ, 3, Ἱεοοπεπα ο]-- 
Ποπαπα, ἴπ ἦ, απ. ἈΝοίαπάἁπα Υετο ο5, 
πηαΤ65, Αάἀταδίπτα θέ Ῥισγος, 5ΘΟΓ5Η1ά Πο 
εο]]οεαίος 6556, ποη {απηηῖς αρρμοῖρας 
ηλϊδίο5: ΟΡΙΠΟΣ, απῖα εαρρ]εαΠο Πέ αἆ 
{απῖπαπῃ, Ά{Ἠταπια. Όοηίέα, αραιά Βο- 
Ῥμοε]επα (Ίπας. (41ρ. Έντα.) αδί 61. 
ρο 5αρρΗσαίασ, ππ]]α {απαπαταπΏ πηθη{ῖο 
πέος Βαρρ]ςσθ. Ῥιαοθτ ςοἱαπιπποᾶο εί 
γἱτὶ αρρατοπί. ΑΠ ου Ῥετρείωππα οταξ, 
Οῦ σὸ Τρέπονὁ εοτίε Ώυ]ας ταῖ ΟΡΦΕΓΥΣΗ-- 
εδειπηϊ ογαηέ νείργο. }Μαγχζ. 

σούτου] ἩΜΡΒ,. (. σούτω. «Μιας. 
118. νεκρών σῶν ὁλωλόπων κέρα.] Βία 

ν. 16. νεκροὺς σοὺς ὁλωλότας, εί ν. 668. 

οί φΏιμένων, νεκύων, Υ. 45. νέκνας κασασε- 
Ὀνειώτας, Ἠοπ]οτ,. Οἆγςς. Χ. 447. εί νε- 
χύων κατατεονειώτων, Τ]αά. Ἡ. 409. 91 
νιάε ΟΙατκῖατ, ἈΝήΠοπήπας ποπ ας- 
ουταίο ἀῑσέαπι νϊάείυγ Ίος Ἐιυτριάϊς 
Ίοεο, ΕΠΙ παογέπογαπα ααῖ ροτίεταηέ, Ῥτο, 
ΠΙΗ ἀποαπα ααῖ Ῥοπεταπί απ ππα]ά 
εγαηπί πποτίαῖ 1Ιπ ϱα εκρεάϊεῖοπε Ῥγοίεχ 
Βορίεπη Ώωσος: 5εά ἆε Ώήοιπι Ε]1ς 9ο- 
Ἡς Άλίητα Ἠϊο Ἰοᾳιέατ. Νεκρών Ίαηαο, 
Ἠσεεί νεταπα 5 ᾳαοά πατταί, ἴΑΤΠεΠ ΠΟΠ 
5115 νάδίατ. Ὀϊξαποβις Γη]ςδοί, σέκνω», 
πέν. 111. 180. οί αρ, ἜΤαπο ἀῑοετεί, 
οὐκ εἰσὶ πούτου τέκνα, ἀλλὼ κόρο τέκνων 



ἹκΕτΙΔΕΣ. 

. ς / 

Φρουροῦσί μ’, ὡς δέδορκας, ἐν κύκλῳ, τέννον. 

1Τὸ 

106 

115 ΘΗ. Τίς ὃ ὁ στενάζων οἰκτρὸν ἐν πύλαις ὅδε; 

ΑΙ. "Αδραστος, ὡς λέγουσι», ᾿Αρφείων ἄναξ. 

ΘΗ. Οἱ δ᾽ ἀμφὶ τόνδε παῖδες, ἢ τούτου τέκνα; 
ΑΙ. Οὐκ, ἀλλὰ νεκρῶν τῶν ὁλωλότων πόροι. 
ΘΗ. Τί γὰρ πρὸς ἡμᾶς ᾖλθον ἱκεσίῳ χερί ̓  110 

190 ΑΙ. Οἱ ἀλλὰ τῶνδε μύθος οὐντεύθεν, τέκνου. 

Ομ5ίοάϊαπέ πο, αέ νῖάο5, ππάϊῖααα, ΒΙΠ. 

115 Το. Ομῖς νοτχο οδί Ιδίο σοπιοπ5 πηϊσοταβ]][ίος αἆ ἔοτος ὁ 

Αι. Αἀταδίας, αἱ αἴαπί, ΑΓΦΙΝΟΓΗΠΗ ΤΕΣΧ. 

ΤΊιε. Ἠϊ νετο ραοτῖ, φιεῖ διέπέ εἶχοα Ιδέαπα, απ Ἠυ]ας διπέ ΕΙ 2 

Αμ. Νοπ, 5οἆ ΠΠ ποτίποσυτῃ, ααῖ οεσαραθγυηέ. 

Το. Όατ Υοτο αἆ πος νοποταπί 5αρρ]ῖοί παπα 5 

190 Αι. Βεῖο: 5οά αἆ Ἠο5 Ρογῖπεί 5οοµίατας 5εσππο, Ο Π11. 

(ποπ. νεκρῶν) σῶν ἑλωλόπων: ἆο απἴδιβ 
φέκνοι ὀλωλόσι Ῥθι]]ο απίο πηρπαπεγαί 
Αβίητα: Ίιοπι δέ «4γοϊυαγιπι Πῖν πιεις 
«4ἀάγαςεί ; δε διειέ [11 [11ἱογιέηι ἀγοϊυαγιπη, 

(1.6, ΕΠΙ ἀμοιπι) φιί ἵι θείο φεγίεγιαέ. 
Μαγχ. 

119. ἱκεσίᾳ χερί.τ] 1ά εδί, ππαπιι Ῥ{ο- 
έθηδα, οί ἰοποθηίο τα 5αρρΙΙσΚΙΟΓΙΗΠΙ. 

Λατ]. 

190. ὁ ἐντεῦθεν,] Εάῑάϊ δύντεῦθεν, ᾳαοά 
οἱ πια]είαί Ῥατηοδίας, οἳ οααοά ουλίας 
εταί 5ο οἀ]άϊδα Ῥτίας, Ἠ]ρρο|. 556. 
Ἄεηιε αἰῑίοτ Ἠῖς Ἰεσῖ Ροίοςί (νἷάἀ. ν. Τ05. 
68.) παπι Τγασίοὶ ἵπ ]απαδῖς οαῖς απο 
Ἠϊαίαπῃα, ὁ ἐντεῦ εν, ποἨ αἀνηϊάαπί. Ὁπάε 
αρυά Ο]επι. Αἱοχαράτίπαπα ΒίΤοπῃ. Τ. Ρ. 
540. ο. Όχοη. Ῥτο εὖ λεγόμενοι οἱ λόγοι 
αἆ Ώπεαπα Ταπαδ!, 5οπιροπάαπα ο5ε εὖ (νε 
οἱ οαπι Ὑαἱοκοπαγ. αἆ ΗΙρρο]. απο. Ῥ. 
960.) λελεγμένοι λόγοι, ηΟΗ, ΠΠ Οτοίο, 

καὶ λεγόμενοι εὖ λόγοι. Ιπάε τεατσισιιά 5 
εδ Ἐϊπσιας, αι ἩἨοειῦ. ῥ65. εἀϊάῖε, 
Τέμνει σιδήρῳ αἵματος διαῤῥοώάς" ΡΙΟ πνεύ- 
µασο. Ὦοθ Ἴουο Όχεςι. 599. Εἰ μὴ 
"ὐγκελεύσας (1. 6. ὃ ἐγκελεύσας, οΥ85ἱ ὀὐγ- 

χελεύσας, εἰϊδίοπο μὴ 'ὐγκελεύσας) αιῖ 
Ρτείο Ττασϊοοσαπῃ ΠΠΟΣ6, ΏμπΠς Ιοσίζας, Εἰ 
μὴ ὃ κελεύσας, (ἀῑκίι Ρ]επίας α Τρι1σ. 
Ταυτ. ν. 1010.) Ίππο δί ἵπ (Οοπιῖοϊ 
Βατράώχ.. 964. Ἰεσίίαχ ἐν Ῥτο ὃ ἐν, Ίος ε5ε 
δύν, εἰ Ἱία Ἰοσεπάμπα Ψεδρ. Υ. 32. τθί 
Ώιπο εδ ἔν σε γῇ, Ῥτο ὃ ὕντε γῇ. Ναπι 
Ἔχοας, δ9. 'Ἠπου δὴ ἔχθραν τὴν πρὶν, ἃιο. 
Ἑπρίᾶος, Πϊςϊ {411ΟΣ, 5οχῖρεῖε ΄Ἠπου γὰς 
ἔκθεα», εἰ Απάτοπιαςμ. 169. Οὐ ΤΙρίαµος 

οὐδὲ Χρύση, ἀλλ Ελλὰς πόλις, ΥοΧ Χούση, 

απαπα οἀϊάϊε Βατηοεῖας Ρο «Χρυσὸς, 1θο- 
Ποπο οπηπίαπα Μ99. οργΗςεῖπιο ἀερίανα- 
ία εδ. ἜΤοπίαραπα, Οὐ Πρίαμος ὁ ζάχρυ- 
σος, ἀλλ", δο. Άτοπι αιιγὶ ἀἴυος ἰδίο Ῥγί- 
απιιίς, 86, ὅσα, Ὀίειππααο Υετο Ἠου αἵξ, 
1π Ῥασομ. 504, απαππ(ααπα οταί ἵπ Εάῑσ, 
ῬοτΗ, Βεερ]ιαπῖ, Ῥατγιρςῖῖ, Σάφ᾽ ἴσνι, σιγῇ 

ὑπ' ἐλάταις κα.)ήµενος, ηΟς ἀπδ]έανϊ ααῖπ 
Ἠπῖρῖάςς εογὶρεοτῖ{, σιγή γ΄ ὑπ ἐλάταις : 
οἱ Ἱία ρορδίθα Ιπνεπῖ ἵπ Αάΐπα, Τη υπὶ- 
νοσδΙΙΠῃ, οί, τιέ 5οπιθ] ἀἴσατω, Ἠου ΥδγάΠι 
ε55ο 56ΠΠροΓ ἀερτγεμοεπάςος, ἴπ Γτασίσοταπα 
Ιαπηὺῖς νοσα]οπα Ίοησαπα απ ἀἱρῃιοπσαπα 
πος οογΠρί εκ ϱεο ααοά 5οᾳιαίατ αἰίετα 
νοκ ΙΠπο]ρίεης α νοσα]ῖ Υοἱ ἀϊρηίποπσο; 
5ο 56ΠΠΡΕΣ, π]ςϊ Παί ο]5ίο, ΙπίεγροπΙ α]ῖ-. 
ααῖά Ιπίος νοσα]ες γεἰ ἀἱρπίποησος, 1χ6- 
ααθηίετ ομδίασα]απα γ’, πέ Πο 1Πίετ σιγῇ 

οί ὑπ: ποππΙπ( ατα Ρἱ5 1π οοάεπα {απηῦο, 
Τ/ οὖν, Τί ἔστι, Οἱ ἐγὼ, Τί εἶπας, Εὖ ἴσθι, 
1οὺ, ἰοὺ, δὲ 5ἴπωϊ]ία, ασθ ταρείπα οβεταπίας 
αὉ 1γαιῖς, πηϊταπάβρα5, {οςαπαπίρας, ἀο]οῃ- 
ἄδας, ὅτς, ααϊ τοσα]ας Ἰοᾳπεπάϊ πος ειι- 
ταηίς α[ας δαπὲ τα(ϊοπῖς: (οί αας αᾱ- 
πας ἐπεὶ οὐ, ἐπεὶ οὐδέπω, 6 ἐπεὶ οὐκ πι 
Τατοῖς 45ο] εὲ Βορ]ιοο]ῖ»,) Ὑϊάε ετ- 
τοτθπα 5Ἱπλ]]6πη 15 ἆς ααἴδας ααεδία5 δυτη, 
Ιπ ϱΟΠΩΠΠΘΗί. αἆ Τομ. Υ. 256. εᾱ. Βατ. 
Ωαοά ππίτος ἵη ΨΙτο 5ΙΤΩΤΠΟ 6 {ετο αοιι- 

Εκςίππο, «σπι γ]ἀθο ία επιεπάσπίρπι 
Ἐίριάϊς Ῥμϊ]οσίείεῦ, εἆ. Ώατη. Ρ. δ01. 

Καΐτοι πολὺ ἤδη τῷ χθόνω λώφησέ μοι 

Νόσος. 

τυ]σ. πόλλ᾽ ἤδη, Ρο πολύ γε δὴ, οἱ 5ἷί 
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ΘΗ. Σε, σὺν ρωτήρη χλανιδίοις» ἀνιστορω" 

ΛέΥ’, ἐκκαλύψας κρᾶτα, καὶ πάρες γόον' 
πε ο Ἡ δε λ ὃὸ Ἅ αἱ / ν Σά, . 

έρως γὰρ οὐδεν, μὴ δια γλὠσσης {0Υ. 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ. 
ϱ’ Ὢ καλλένικε γῆς ᾿ Αθηναίων ἄναξ 115 

Το. Τε ορνο]έπτω ρεπιι]ῇ5 ΙΠ{ΕΙΥΟΡΟ : 

Τϊς, τείεοίο οαρῖίς, οί οπἹ{ο ΠΠείΙπ : 

ΝΠΜΙΙ οπῖπα εβ]οῖς, Ἡπσιια ΠΟΠ ΕΧΡΟΠΕΗς. 

ΑΡΗΑΡΤὉΣ. 

Ο εἶατε ν]είογῃς ΑΙΟΙ «ο]ῖ τος, 

.ἷ 

Ἑπριάϊ5: ααοά πεσαί ΟΙ. Ἠεαίας ἵπ 
Έταστῃ. Ἐαϊρ. Ρ. 181. Μαν. 

ὀὐντεῦνεν Α]ά. ἹΜατκ]απάας ἵπ ποιῖς, 
«ετοάατσαεπάας εί ἨΙπρίῖας, αι Ἠοσιν. 
5656. οἁ]αϊί, Τέμνει σιδήρῳ αἵματος διαῤῥοώς, 
ΡΤΟ πνεύματος. Έπτοτοπα πσϊ ποίαταί 
Τανγεδίας Ἀῆϊςα, ΟπΙέ. Ρ. 917. ἴπ Οτοςε, 
5699, οκ Ματκ]απάϊ οπιοπάαίίοπο οὐ]άτε 
Ἐτυποξκῖας, Εἰ μὴ ὀὐγκελεύσας---ἴπ Ῥατ- 
ΙΠΘΠΟΠΘ αριιά ΑίΠεΠ. Ν. 90. ρ. 921. 
Α. Ίθσο μηδὲ Ῥτο οὐδὲ. Ίπ Ττοα». ϱ9. 
εἀϊάϊε Ῥατάπι εκ ΜΡ. ἸἩΜιβστανίας, ᾿Η 
σου νυν ἔχθραν τὸν πρὶν ἐκβαλοῦσα δή. ΟΙΤΗ 
οπίς Ἰεσογείιχ, ᾿Ἡ σσου δὴ----ἔκβαλοῦσα νῦν. 
Μος Ματ]κ]. «6 Ωιοά πηΙτοΥ ΤΠ νῖτο 5ΗΠΙ- 
ππο, θέ {οτο αευέςδΊππο , αΠεπα νιάρο Ἱία 
οπιοπάαπίει Εαπριάϊς ἘῬπήοσείοη, ο, 
Ῥατη. Ρ. 501. Καΐ τοι σολὺ ἤδη σῷ χρόνω 
λώφησέ µοι Νόσο. Ὑυ]σ. πόλλ᾽ ἤδη, Ῥτο 
πολύ γε δὴ, 5ἳ δἷς Ἑιπῖρίάϊ5: αποά περα 
ΟΙ. Ηεαι]. ἵπ Ἐτ. Ἑνπρ. ρ. 181... ΌῬου. 

ὁ ἐνσεῦθεν] Τα]]οπα ὀὐντεῦθε. Ώαγπεν. 
Φογϊρεπάιπα ν]άθίατ, 6δ ἀλλὰ τώ- 

δε μύθος “ἀντεῦ«)εν, ἵε Θ. ὅδε μῦθος οὐκ ἐμός, 

: ἀλλὰ σώνδε, εοἆσπα πηοᾶο, 6110 οὗ µόνον αἩ- 
ἰο ἀλλὰ καὶ οπηδΙατ: νιάο Τατ. Β. 
Ἐ]ρς. ρ. 788. οί αἀάε Βορμος]. Ἐ]. 557. 

Ηογπιατι. 
191. Σὲ, τὸν καπήρη] ΄ Ὃο νί ατάσιι]] 

αμ απ ρτοποτηϊπί σα )]αΠσήία, δρίας τη- 
πογν]επ{ῖς Ἱτεϊκῖοπϊ αµαπι οχρτϊπηϊέ Ἰπά]σ- 
παίο, νιάε οἀϊίοτοπι ἘῬΠαπίρδαταπι αἆ 
ν. 1657. Ρ. 555. Βοϊεηίον ἀῑσίέ εαρῖις : 
ποπ οπΊπα 5ΕΙΡΕΥ, πονῖς ἵπ Ττασϊεῖς αρ- 
Ῥτίπαο νεγραέας, οχ Ίος Ίοσο, ϱἳ Υ. 814. 
1055. Ἠε]εῃ. 1109. Ίοη. 919. 449. Ἠ[ο 

ατου]ας, έ Ἰος οΡίέος ΠΙοπεαῖῃ, να]άς 
ἀοδιάεταχί νΙάείασ ἵπ Βορλος]ῖς Ῥμι]οσίοια 
1088. Ρῖ Ἰδεος, Ἱπδυ]ίανπς Ῥμη]]οσίοίῖ, 

5Ι Ίοσας, ἀ1ἵσῖε, χιαΐρε, τὴν Άημνον σατῶν. 

χαϊρ, ὁ τὴν Λημνον πατῶν, ΠΟΠ ππεάΙοσζθΙα : 
οππρ]ιαδία οἱ εἰοσαπίίαπα αἀά[άθσίς, τε 
108Η. χἰκ. 2. Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς σῶν Ιουδαίων: 
Ἰάσιη ααοὰ ὦ βασιλεῦ. ἈῬαρο οοπερΙοξας 
Ἠ]ο ἀο[εσίας ατουΗ ἵπ Ν. ἜΤ, οἱ ἵπ ποή- 
πι]]15 1οεῖς αδί Οτασα Ππσηα ταίίο, πῖςὶ 
Γα11οσ, επ Ῥοδέιι]αξ, αί Τ1028 κ. 29. 56. 
τί ὁ ἀεριάργατί ν]άοίαχ απίο σσλησίον. 
ΠΠ πλησίον οδί ργορο. 5εά }γορύπφιις το] 
2γοσῦπηι εί ὁ πλησίον: πεααα απασατα 
αΠίοχ, οΡΙΠΟΓ. 

σὸν χατήρ χλανιδίοις, ] ἸἹορίσ υἴγι[ὲ ἴτι- 

δέοίια, Τα ΙπίεΙ]ίσο κατήςη, 5ἶνε ες 
α κατὰ εί ἄρω, αρίο, »ἴνε α κατὸ εί ἐρέσσω, 

}οπιΐσο. Ἠ οαίῆιις αἆ Ἐυπρ. Ἐ]εσίχ. 498. 
ἃ 50] Ῥγαροβιίοης κατὰ ἀοεάιεῖίι κατήρηε, 
οί ἀμφήρη: αὓ ἄμφὶ, εὐήρης αὐ εὖ, ἀνσήρης 

οὐ ἀντὶ, διήρηε ἃ διά. (Οθίοταπῃ ηεσθςςα 
ογαί υ{ ΈἨεδοιις πηοπίίοποπη {αερτοί χλα- 
νδίων (αια εταί νοςιῖς νίτογαπῃ, Ῥο]αςκ 
ΥΤΙ. 46. 48. εκ οαὖα οἸσπιβεαίοπο Ῥεῃ- 
ἀοί ἐοία ]οοῖ πποΠς): α[οφαῖ επῖπα Λάτας- 
{α5 πο Ιπέε]]οχῖςεοί 5ο αρρε]]αίτιτα Εμΐςςς: 
πατα Τμθφθ6α νίάετο ποὮ ροές, πέροία 
{αοῖεπα νοδίς, 5ειΙ Ἠῖ5 χλανιδίας, οῬίθοτατα 
Ἰαβοης; αυ οά α νἱγίς 1π Ἱασία Ποτί 5οἷο- 
ψαΐ, υέ Οτο. 49. εί Ἠοπιεγ. Οάγ5». Θ, 
8δ. Ἠαπῖπα φσέπλοις οαῖς ἵπ Ἠαης ΥΘΠΙ 
υεραπίασ, Ἠεσαρ. 493. Οτοςί. 974. απῖα 
εί νππ, αµπαπάοφιΙάεπα γεσεος ΘΟΓΙΙΠΙ ΠΟΠ- 
η Ιππ(Ιαπα πέπλοι αβιρῖνο αρρε]]αραπειτ. 
Ὕοσθπῃα κατήρης Ἠαρεί Ἠοτοάσαις Υ111. 

» Ὀοιν]]ίο αά ΟΠατίοπ. Ῥ. 555. ααῖ εαάθτα ολοτάα ορετγαν]ί, Ρ. 565. αἱ Ὦ. Τ1οαπι 
Ῥοείαταπα οτάΙπῖρα5 αἀδοτίβθγο οΟΠΒ{ΙΙΓ. 
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195 Θησεῦ, σὺς ἱκέτης, καὶ πόλεως ἥκω σενεν. 

8Η. Τ/ χρήμα «ηρών, καὶ τίνος Ὑρείαν ἔγχων: 
/ 

ΑΔ. Οἱσ ἣν στρατείαν ἐστράτευσ ὀλεββίαν; 

ΘΗ. Οὐ γάρ τι σιγῇ διεσέρασας Ἑλλάδα. 119 

ΑΔ. Ἐνταῦυ» ἀπώλεσ ὤνδρας Αργείων ὤκρους. 

190 ΘΗ. Τοιαῦ» ὁ τλήµων πόλεμος ἐξεργάζεται. 

195 Τήεψειι, γοηῖο 5αρρ]ες ΕΟῖ οί αχὺί έ1αο, 

Τε. Όἱατα τεπη ΥΘΠαΠ5, αί απο ορας παρεις 2 

44. δοῖς 4παπα Ῥογπ]οίοδαπα οχρε{άοπεπω Γεοἱ 2 

Το. Νοἢ οπῖπα {αοΙίο ρετιταηδιςα Οταεῖαπ. 

44. Τρί ροτάῖάϊ Αχσίνογαπα Ῥγοςθγες. 

120 Τα. Τα]ία παίδογαπα Ῥο] ατα {αοῖξ, 

91. καὶ εἶχε ἁλοῖον κατᾶρες ἔτοῖμον αποᾶ 
νεχαταχ, εἰ Λαδεῦαί οπμθάέιιπι αἱ γεπιῖ 
ἰπιδέγιοίιπε πιαυϊσίιπι; Ῥτορεα αιῖάεπα 
γεπεῖς, 5ἳ οἵε αἲ ἐρέσσω, γεπιίπο. Ἀοδίος 
1ρμϊσ. Ταχ. 1546. ὁρῶμεν Ἑλλάδος νεὼς 

σκάφος Ταρσῷ κατήρεί πίτυλον ἔπτερωμένον' 
οτί, Ταρσῷ κατἍρες, σίτυλον, ὅτο. υἱ6- 

πιιι (σγώσαπι παυΐῖπι Ποπιῖς ἰπδίγιοίαηι, 
αἆ παυἰσαίίοπεπι υεῖιά αἲς ῥαγαίαπι. νεὼς 
πίσυλος εὐήρης Ἠαθοίαν νειοα {050. πάς 
ἀταπιαίῖ. Ταρσῷ κατἼρες, οτί υέ Πῖς, 
χλανιδίοις πατήρ. εί ἴία Ἐλοεία 497. 
Τολιόν σε «ησαύρισμα Διονύσου τόδε, Ὀσμῃ 
κατηρε. ὙΝετίαπί, Οᾷοτε αγαίμπι. 1η{ο]-- 
Ἠσο, Οὔογε ἰπδίγισίιπι: Ἰὰ οδ, Υῖπαπα 
Οογιώπ, εὐώδη ΤΠεοστίίο ΙάγΗ. ΧΤΝ. 16. 

Λ/{ατκ. 

Οἶαί Μαγκίαπᾶιις Ἠϊεοίν. 49τ. Τολιόν 
σε Αησαύρισμα Διονύσου σόδε, Ὀσμῃ κατ- 
πρες. 

ΤΙολιὸν οπιεπάαῖο ο βεα]σοεσῖ, οασα 1Π 
να]ραῖς ο5δοί ΤΙαλαιόν. πολιὸν ΑίθΤΩ ῬΙΟ- 
μαι ἈΤιδστανῖας, Ἰαιάασπς Ῥϊετοοῦ, αἆ 
Ματίη Υ. σαπρὀς. Νϊκαπάτ. Τηετίας. ὅ8δ2. 

Ρο. 
κατήρη.] ἨΗεσγεβίης: κατηρυτὸν (Ίερα 

χατήρη, σὸν) πεκαλυμμµένον. 
χλανίδίοις,] Έεπας νεςπποπα υἱσῖ]α 

εταί, νε] ροίῖα5 παϊ]ίατο. Βυϊάαδ: χλανὶς, 
ἑμάτιον στρατιωτικόν. Τηεδει5 4ποηιε αέ 
αἰῑέετ, α παπα Γαπηῖπα. νοςαίατη, 5θΟΥΦΙΠα 
εοπαρε]]αί. ιά. Οτεςί. ν. 492. Ἀίιςς. 

199. πάρε. Τοτίο παρεὶς ---- 9ο παρεὶς 
μουσικὴν 1π [τασπη. Απορ. Ῥοοκ. ΕΙΡ]. 
Ῥμῇ. Ι. Ρ. 89.  Ἀεοῖ. 

195. Πέρας γὰρ οὐδὲν, μὴ διὰ γλώσσης 
σνι] Μεϊίις {οτί Ἰεσὶ Ῥορρδεί Περᾶς, εί 
ἰὼν: Πέ σερᾷν ὅρκον Δὐδοηγ]. ἙἘπιεπῖά, 
4939. Ὅρκον περώνσας μηδὲν ἔκδικον φράσειν' 

(Υι]σο, φρεσὶν: Βεαη]οῖας, φράσαι) εἔπ:- 
ϱᾷν λουτρὰ, Πδῖά.΄ν. 640. διεκαπερῶν βίου, 
Ἠας Ἐαῦ. 964. ἈΝαπι δι γλώσσης ἴέναι 
ο5ί ζοφωί, 6 ἆε Ῥεγδοπα ἀῑεῖθας, ιά διὰ 
λόγων ἴξναι, Ττοαά. 909. διὰ λγων ἄφιακ- 
νεσθαί τω, Μεάσα 868. διὰ λόγων Ἰὼν τῷ 
Ὁμήρῳ ὁ Χίος οοζοσιέιδ οιίπι Ποπιετο 
Αιισίος πι, Ἠοππεγῖ, αῖ αρρε]αίιτ Ἠσο- 
τοάοίμς, «αρ. 54. ὨὈιδίίο η πέρας τεςίε 
ἀῑοί Ροοῖέ ἰέναι διὰ γλώσσης. ΤΠερῷν οὐδὲν 
Ἰάεπι αχρτῖπαοτο υἰάείας αιιοά περαίνειν 
οὐδὲν, ν. 594. Ῥ]ωαπῖς. 5958. εἰ Χεπορῃ. 
Ἠιςι, τας, ΤΥ.. Ρ. ὅ56. Ῥ. ΛΙ επιῖηι 
ε[]είς (ασϊς), πὶκὶ ἰοφμαγ. Εί Βτοάσας 
οχρ]ίσαί, « ΝΠ εοπσοηιῖ Ροίθ5, Πὶδί, 
αιωῖἀ οκ πι νο], 56ΓΠΙΟΠΘ εχργεςδεγῖς.” 
απαππαααπα φοἷο πέρας οὐδὲν τεςίο ἀῑοῖ 4ε τα 
νοὶ οοπαίιι Ππι] οί ἱπαπί. Μαγκλ. 

Απθεοηίίος Μαικ]απάο Ἱεσεπίῖ περᾷς εί 
Ἰών  Οἶαε Ἰάοπι ἆπο 9δεμγ] ἶοσα, αὈῖ 
περῶν Ἰάθπα εσί, ααοὰ περαίνεν: πεπηρο 
Ἐλπιοπίά. ν. 499. οἱ ν. 656. διὰ γλώσσης 

Ἰὼν οοπΏττααϊ οκ Ττουὰ. ν. 909. ει ΝΤεά. 
ν. 868. ἀοπίααε Ἠετοάοίι. ἵΏ νΙε Ἠο- 
ΠηΘΙΙ 6. 24. ΛΜιςς. 

196. Τί χρῆμα 3ηρώνι] Ἠε]επ. 13938. 
Τί χεῆμα Απρῶσ, δα. ἰχνεύειν θοάεπι 561- 
5 Α]είρητοη. ΤΙ. 5. οαἀεπα πιείαρ[οΓα, 

ΛΜ{αγΚῇ. 

197. Οἶσθ) ἦν σσρατείαν, δις] Ἐ Ποττι 

Ροίοςέ οἶπο Ιπίαιτοσαίίοπο» μέ Ποταί, 1. 

Ἐρίε, 1, 95. Ίμαο. αν, 350... Ὑεισα 

Ρτοχίπιο οοιιεπέῖ, ἱπιο]Ησίεατ Οἶδα: Οὐγὰρ, 

ἃς, ιέ ποίανῖ αἆ ν. 8. Ἠιπο ΥΕΙΡΙΠΙ 
Οὐ γάρ τι σιγῇ, ἃο. ἵῃπ απίπιο Γοτίο Ἠαυιϊε 

Μήϊοπις Ῥαταάίς. Αποῖς. Τ40. ΤΠ. ν. 

994, Ίοεο ποὺ, Λ{αγλί. 
150. Τοιαν ὁ σλήµων, δο.] Οµααιτ αὓ 

αιισίοτο ερίςίοῖατ. αἆ ΟιΙπίαπα Εταίγεια 
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ΑΔ, 

ΦΗ. 

ΑΔ, 

ΘΗ. 

196 ΑΔ. 

ΘΗ. 

ΑΔ, 

ΘΗ. 

ΡΕ ΡΙΠΙΑ ΟΥ 

/ / .” ” 

Τούτους «ανόντας ἤλ»)ον ἐξζαιτῶν πόλμ. 
/ « ”- / 

Κήρυξιω Ἑρμοῦ πίσυνος, ὡς »άψης νεαρούς ; 
Ξ ΟΙ 

Κώπειτά γ οἱ κτανόντες οὐκ ἑῶσί µε. 
τι ΔΝ / ο / / 

ί γαρ λεγουσιων οσιο γρήζοντος σεθεν: 125 
/ ι ” -. ι] 2 

Τί δ᾽; εὐτυγοῦντες οὐκ ἐπίστανται φέρεμ. 
/ ιο γα 

Ἐύμεουλον οὖν µ ἐσῆλδες; ἢ σίνος χάρι» 
/ ”» -- 

Κομίσαι σε, Θησευ, παῖδας ᾿ Αργείων έλων. 

Το ὃ) "Αργος Γμΐν που στω: ἢ κὀ στην; ργος ἡμιν ποὺ στω; ἢ χόμποι μάτην: 

«4. Ἠο05 πποτίμος νεπῖ ρεΗίΙΤά5 αἩ υχρ6. 

Το. Ἑτθίας Ρταοοπῖρας ἨΠετοιιτῃ, ταέ 5ερε]ῖτος πηοταο52 

«ἄά. Φοθά εογιίηι ΙΠπίετ[εείοτθς ΠΟΠ ΦΙπΙΠέ 1ηΘ, 

Το. Οαῖά Υογ» ἀῑσιιηί, οὕτω {1 αηδία Ρείας 5 

155 «4. Ουῖά2 τα Ῥεπο σεσία πεδεῖαπέ {εττο {οτίαπατῃ. 

Τε. Έχσο υοηϊςαά εοπδυ]έυτιας ηιο, αιέ ου] σταίῖα 5 

4ά. Ο Τπεδοι, εἀρίεης Τε τοερετατε Β]ῖος Αγσϊνοσωτῃ. 

Τα. Ὁῦϊ νετο εδ ποῦῖς 1]]αά Αγσος52 αὖπ {τρίτα σ]οτίαραίατ ! 

ΤηΡ. ΤΙ. Ερίςί. 14. Ὁ σλήµων πἆλεμος, πῖ- 
οογπι δείίωπι: ου]ὰς είῖατα ΠΟΠΊεΠ αἆθο 
ἀοιεσιαρῖ]α εταέ, αἱ ΟΠοτας αραιά Βορ[ο- 
εἶεπι (άἱρ. Έγταπη. 1 99. ποπαῖπο Ματς, 
να] δεί εἶπε οἰφρεῖς νοσεί ᾖεδεπέίατα, 
τοπη Ἠοπήπίριας τηασίπηο αροπηϊπαπάατη. 

12Ηαγχ1. 

Τααάαί Ὀῖοι Οββ8ῖάς τχχτ. 99. ἜΤοπῃ. 
ΤΙ. Ρ. 1189, 46. ΄ Ρο. 

159. Κήρυξω 'Ερμοῦ] Έταεοπες ΙΠ {πίθ- 
Ία Μοτουτή 5αΏί. Ἠοπι. Π]]αά. α. ν. 554. 
Κήρυκες. ἄξιοι καὶ "εῶν' ἄσυλον γὰρ καὶ 
Θεῖον σὸ γένος τῶν κηρύκων. Ἐρμης γὰρ 
μιγεὶς Πανδρύσω, σῇῃ Κέκροπος 3υγασρὶ, ἔσ- 
χεν υἱὸν ὀνόματι Κήρυκα, ἀφ᾽ οὗ τὸ τῶν ΚΗ- 
ρύκων γένος, ὧς ἱστορε ΤΠτολεμαῖος, ἤ ὅτι 

σὰς ἑορτὰς σῶν «εῶν ἀγγέλλουσιν" ἤ ὅτι 
ἀπὸ Ἑρμον εἶσιν, ὄντος ὦγγέλου Διός. 

1γοᾶώιι». 
195. οἱ κπανόντες οὐκ ἐῶσί µε] Ἐειτὶ 

Ροίεςε: 5εἀ Ρτεία]εγίπα οἱ κρατοῦντες, γε 
Ότεοπ: ταέ ν. 18. Εἴργουσι δ) οἱ κρατοῦν- 
σεε, εαἆθπα 5οπίεηέία. Όχθοῃ επίπι ογαί 
ααῖ α «ορυ]έιγα τηοΓίαος Ῥγομ ρα ές ααοἀ 

οκ {οίο ἀταπιαίε Ἠααοί, εί εχ Φίαο 11ε- 
ραΐά. ΚΤΠ. 658. Ομος υείαί ἴσπε Ογεοπ. 
ει Ἰ]ο Ίρ5ο ΟΓ6οΠ γοζαῖαχ οἱ τύσε κύριοι 
Θηξαΐων ὄντες, 1δοεταί. Ῥαπαίμ, Ῥ. 550, 

551. 1. 6. οἱ πρατοῦνσες» σοιι 761. Ματ. 

155. Ἱτα ἀἰεάπσιεπάμπα ορίπος, Τί δ: 
εὐτυχοῦνσες οὐκ ἐπίστανται φέρει.  ΘΟιῖᾶ 

φεγο ἀῑσαπέ, αιεετῖς2 ὀοπαπι |Γογίωπαπι 
πιοκοϊιτιέ /νηγει Ία εῖατα ἀῑδίως. Ἠεῖρκ- 

ἵας. Ὑ]άο Ίοη. 958, 959. Ἱπίτα ν. 169. 
Λ{αγκί. 

158. Τὸ Σ "Ἄργος ἡμῖν σσοῦ σσιν: ἦ κόμ- 

σει µάτην:] Ἠῖς, υἱ π]ᾷ νἰάσευτ, 5αἱ 
ρα]]απ οῬ]έας ο5ὲ Τμεδεις, να] Ῥοδία : 
εέ ἀοὶοί Ίασοτα Ἠπο νεχδαπᾳ, 5αροτρῖα; εί 
Ἰηφο]οηπίία Ῥοῦα5 παπα Ἠυπιηαηϊ(αἶς Τη- 
ἀϊςσπα, Ώενα εκοιςαῖο ε]ας αἆ πιαίτετα 
(ν. 544. 5ος.) Που εκειρδας, εἴ Ῥατατα 
να]θε αάνοτδις Ἠππο αοθτράπα Ιαπράτῃ, 
Φρᾶ, τέ νθγάπι {αίθατααΣ, Ατπίνος ΠΟΠ 
απηαραί Επῖρίάε». ΟΕίεΓΙΠΠ Ῥτο ᾽αόμπει 
(1, ο. ἐκόμπει) 0οἀἀ. Ῥατῖς. ΑΛ. Β. Ο. Πᾶ- 
Ῥεπέ χμπαι. Ῥεπο. Ἅίιπι ( πο Ἰ) Εἶο- 
γἰαίίοπιεε νερίτα 7115ο (1. 6. Γαἴδώ) εταπέ 
Ώ4ΠΙ μάσην εδ Γαδ0, ΠΟΠ ιδία, Ώος 

Ίοοο.. Βαρο Ἱέα ἵη Ἐπίρίάς, εί αἰῑς, Τμ 
ααῖθας {στο νοτβίατ [γιδίτα, τοῦ τεςίε. 
μόμτστοι µάτην, αέ µάτην λόγος, 1ος. 5η». 
ΑΡρροδΐίο Ἠετοάοίις ΥΠ. 105. ὅρα μὴ 
µάσην κόμστος ὁ λόγος οὗτος ὁ εἰρημένος εἴη. 

Φἱο κομπάζευ µάτῃ», Ἠτρρο]. 989. ἐκθαλὼν 

κόμπους κενοὺς, στο. Έτ. 148. βοᾶσοπ 

αραᾶ Αίπεπαιπι ΥΙΤΙ. δ. Ῥ. 556. Ε. 

᾿Αρετα) δὲ, σεεσθεῖαί τε, Καὶ στεατηγίαέ 
΄ -. ΄ 

Κόμπα 2ενοὶ ψοφοῦσιν ἄντ᾽ ὀνειάτων. 

πέ Ῥτο ὀνεράτων Ἱερῖε γαἰεκοπατίας αἆ 

Ῥ]ωπίςς, 597, Ῥ. 1434. ου]α5 ποίαπα ν]άε, 

Ῥτο ἡμῖν Οοᾶ. Ο. ὑμι: ί Ἱία Ῥτοᾶφις, 

ἡμῖν γε] ὑμῖν. Ὄτο χόμπει ΜΠίοπις κοµ- 

πει Ἀεηιος Οοᾷΐρες, μῶ Υεῖο, πί ΒορΏ. 



ΠΚΕΣΤΤΑΕΣ. 

ΑΔ, 

140 ΘΗΠ. 

ΑΔ, 

ΘΠ. 

ΑΔ. 

1Ττ 

/ .] / λ λ οι 

Σφαλέντες οἴχόμεσ-δω' προς σε ὃ ἤκομεν. 180 
΄ / ”» ) ”.. Ἀ ; / 

Ιδίᾳ δοκησάν σοι τὀδι ἤ πάση πολει ; 

Πάντες σ᾿ ἱκνοῦνται Δαναΐδαι άψαι νεκρούς. 
ἜΓ τοῦ ὃ ἐλαύνεις ἑπτὰ πρὸς Θήδας λόχους 

-” .- ΄ / / : 

Δισσοῖσι γαμθροῖς σήνδε πορσύνων χάριν. 
-” ά.) /.Χ -” 3 / / 

ΘΗ. Τῳ ὃ' εξεδωκας παῖδας Αργείων σες εν 135 
3 ) .” ” / Ν 

146 ΑΔ. Οὐκ ἔγγενη ἕυνηψα κηδείαν δόμµοις. 
᾽ λ / ” ᾿ / / 

ΘΗ. ᾽Αλλὰ ζένοις έδωκως Αργείας πορας } 

4ᾱ. Ῥετίπηας5: αἆ {6 Ιοίίαγ Ῥοεεαπίος οοπ/ισίπιιδ. 

140 Τῃε. ἵΓάάπα Ἠος πο ρεϊναίο οοηςῆ]ῖο Πέ, απ ἐοίῖας ατρίς» 

4. Όπιπος Ώαποῖάαε {ο 5αρρ]ο]ίος ογαπξ, πέ 5ορε]ῖα5 ΠΠΟΣίΙΟ5. 

Το. Έπατο νετο ἀιχίςεῖ 5ορίοπα οο]οχίος αἆ Τ]ερας 2 

ἀα. Ὀιουας σοποτῖς Ἠοςυ ῥρταρίαη5 οβΙοΠΙΠΗ, 

Τ]ιο. Οαῖ νοτο Ατοϊνοταπη ο]οσᾶσε β]ίας (πας; 

145 44. ΧοἢἨ ειπα ποδίγα σοηία οοπίταχϊ αβϊπ]ίαίοπα ἆοπιῇ, 

Το. Απ ροεγοστ]ηϊς ἀεάΐρα Ατρίνας ρυε]]ας 7 

Ἐ]οσίτ. 274. οἱ Ὑἱσϊῆας ἆρη. ν. 591. «οσα. {ῶπ. οί πηΙμ] Ἠϊο Ἠαυεί, Οπίπ 
χιθὶ πιέπο ΝΟΒΙς Ίδεις ἀΐ6, ὃς. Τε αἴ- 
Εοα]ο ἱπιογάαπαι Ργαροδίο ΡτορΠῖς5 ηο- 
παϊπίρας αραἀ Ττασίοος, αί Ες σὸ "Αργος, 
ἀϊσαια αἆ ν. Τ19. σεῖς Ἐρεχδείδαι:. 

2{αγᾖ). 
τὸ δ "Αργος ἡμῖν ποῦ στο] ᾿ὙΥμῖν Ῥ. ές 

οὐ]άϊε Μαεστανίας, οἱ σἱο οἴίαι Ψαἰεζοι- 
εετῖας αἆ Ἐτιρίά. Ῥ]μαπῖς, 1683. Ρο. 

Ἐοεερί ὑμῖν εκ ΤΗ). Ὦ. Ῥτο νείετΙ ἡμῖν. 
Μος ΜΒ. οί ἙῬ. κόμποι ααοά τοεερῖέ 
Μαικ]απάμ». ΝΠΗΙ ρταρ]αςοί νι]σαία. 

Λ4μςς. 
Ἡμι] Αίας ὑμῖν. Κόμπει ῬΙο ἐκόμπει 

ΜΠίοπια5 κοωπεῖ Ἱορῖί. Ίαγπες. 
Ἠεαίμ. ]εσι ἡ ᾿κόμπεη. ἢΛεεῖ. 
140. Ἰδίω Σοκοῦσάν σοι φόδ,] Ἐκ Α]άϊῑπα 

τοσίο ἀεάϊε Ῥατηορδίας Σ,κησαν, αιιοά Πτ- 
ππφίυχ ἀπουας Οοσἀᾱ. Ῥατῖς. ΑΔ. Β. Δοκή- 
σαν Ιᾷοπα ο5ε 4αοθά Σδοκουν. 6ὲ σζδε δοκησάν 
σοι ΡροπΙίαχ αὐςο]αίςθ, Ρο σεπ](ἴνο, σοῦδε 
δοκήσανσός ση. ἨἩετας]ά, 187. ψΨήφῳ δο- 
χησα», ῬτΟ ψήφω φοῦδε δο.ήσανσος» φἹατι- 

ἀοφιίάεπι ἀεογείο γαέππι Ίος [μεγή. ἍΧε- 
πΟΡΗΟΩ Ογτορ. ΤΥ. Ρ. 110. Ἐ. ὡς καὶ 
ἔμοὶ τοῦτο συνδοκοῦν" αΏὶ ΙΠπ ΊΠαΓς. δε ΡΙ(αχ 
φούπου συνδοκοῦντος, αὉ οχρ]ςαίοχθ. Λ{αγ]Η. 

δονησαν] Τία ααϊάσιη «4ἱάΐἱ οάϊμο; παπάς 
ΜΠίοπιας ποδίογ εαάπα Οοΐσθπα «α]απιο 

Ἰαῦειαις. σὸ δοκῆσαν απἴεπα Ἰάεπα να]οε, 
ααοὰ σὸ δόξαν, ααοᾶᾷ «ἰπηρ]ίοιει Ρχο Σίδοκ- 
ται” σὸ δοκοῦν 1άεπῃ 5οηΏαέ, 5εὰ δοκοῦσαν εδι 

οι. ΙΥ. 

5 

Ῥτοάσας Ἱορῖί δοκησαν. 1αγπι6Ν. 
149. Ἐν σοῦ ὃ ἐλαύνεις ἑστὸ πρὸς Θήέξας 

ὄχουεσ] ΟρΡίπος, λόχουε, ϱο]ιογίο. δίΔ- 
ἄπς, ασγιῦια δερίεπι. Ρίο ν. 646, ἑπσὰ 
Σεσσοτῶν λόγοι. νιᾶο Βορμοείοια Απάρ. 
145. Νορίοι Ὁλαπῖςς, 1109. 

Λόχευς ἔνειμεν ἑπτὰ, ὅτο. 

οἱ Ἰκεμγ]. δερί. ΤΠευ. 49. 56. ᾿Ελαύνεις 
ν6ΥΟ Ρο Ἠλαυνες. 6 ἔλ σοῦ Ρτο ἐν τίνοςν 
5ο. πρώγµατος, φιιαγεξ τί Ἠο]οεῃ. 05, 

Ἐ]οσί. 946. αὈῖ ππα]ο νοτέαχ, Έπ φιιο 
ἐοππμογε. Ὦλορηϊῖςς. 945. ΑτῖίορΏ. Ἠαη, 
7758. 

Ῥοδίφιιαπα Ίαο 5οΓΙρεθταπη, 6ΟΠΗΡΕΤΙ ἴπ 
οαπάσπαι οοπ]οσέγαπη γεηίδςο νίγατη ἆος- 
ΕςΙπαΙτη ΄οαπ. ΕΙΕΓΦΟΠΙΙΠΗ, Ἡ εγῖδπ]. 1. 
6. Ῥ. 6. Μαγκῖ. 

ὄχονε:] Ορίτηο Ῥίογδοπις (οτί. Ρ. Τ6.) 
εί Ματκ]απάα5 λόχου. ἨΜιδς. 

144. τῷ ὃ ἐξέλωκας παῖδας. δες. ] 86ηΠ- 

5 νἰάσίις Ῥοδοσ.ς, Τίσι ὃ--᾽Αργείων, 
Ῥτορίθες παῖδος. Υιάε ν. 1460. Οστίο αὐ- 

ςυγά πα οδὲ Τῷ: ΏΕΙΠΟ οπῖπα Ῥαξον αν 

β]ίας οο]]οσαέ ιπὶ ππατ]ίο. Τας Ῥτο Τῷ 

ορ6τως οοπγοηίτος, 5ἳ αιιοπιαάπιοάωπα τῷ 
ΓΣΟ σίνι, Ἱα σοῖς Ῥτο σίσι Ῥοποτεπί Ττα- 
ο οἰςί. 

οοτχεχῖέ, (παχᾳ δοκοῦσαν Ίαπα Ἠϊπο Υα]ετα 
Ωιιοά ποπ {σα οέαπα ραίο. ΛΜαγκί. 

τῷ δ ἐξέδωκας παῖδας ᾿Αργείων σέ9εντ] 
Ἐπιοπάαραι ΝΤοτ]κ]. Τίσι Σ.---᾽Αργείων, ὓ υ]-- 
σαέαπα τοσίο ἀείοπάῖι Ἐτυπεξίως αἆ «Έ5- 
οἩγ1. Τ]ιευ. 44. Ρο. 

1 
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ΑΔ, 
ΘΗ. 

ΑΔ. 
150 ΟΠ. 

ΑΔ. 

9Η. 

ΑΔ, 

ΦΗ. 

44. Ἴγἀεο, οί Ῥο]ψπίοί Τμεβαπο. 

ἄν 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Τυδεῖ τε, ΠΠολυνείκει τε τῷ Θηξαγενεῖ. 
Τν εἰς ἔρωτα σῆσδε κηδείας µιολών 5 

Φοίξου μ΄ ὑπῆλθε δυστόπαστ αἰνίγματα. 140 
Τί δὶ εἶπ᾽ ᾿ Απόλλων, παρ» ένοις πραΐνων γώμον; 
Κάπρῳ µε δοῦναι καὶ λέουντι παῖὸ ἐμώ. 
Σὺ ὃ ἐξελίσσεις πὠς 9εοῦ φεσσίσµατωα; 
Ἐλθόντε φυγάδε νυμτὸς εἰς ἐμιὼς πύλας 

Τές, καὶ τίς, εἰπε' δύο γὰρ ἐξαυδᾷς ἅμω. 145 

Το. Ωιοάπαπα ἵπ ἀρεϊάοτῖατα Ἠυ]ας α μη ίαἲς νοπῖεης 2 

44.  Όβρειτα απ]σππαία Ῥμαρί πιο ἱπάμκεταπέ, 

150 Τ{α. Ωιϊῖὰ νοτο ἆῑΙε ΑΡροϊ]ο, 5αποῖεης ριε]]ῇ5 παρᾶας 5 

4ά. Ὁι άατεπι πηθας β]ας αρτο, οἵ 1εοπῇ. 

Το. Ὠιοπιοάο νοτο έὰ εχρ]ισᾶςα οταςυ]α ἀθῖ 2 

44. Όαπα νεπῖσσεπέ εχα]ας ποσίο αἆ ππθαπα ΡοτίαΠ!, 

Τα, ΟΩπῖ», οί ααῖ5, ἀῑς: ἆπος επῖπα ἀῑχῖςεϊ τη]. 

Νεροῖο, αιἷά αγσιίοίατ αἆ Ἡ. 1. Ἁατκ], 
ουῖ αρευτάα Ἱπππργίέο υ]άείαχ ν]σαία Ίες- 
ἄο. 1γιωιοζ. αἆ «ἄγδοιν δ. - Τη 414. 

147. σῷ Θπεαιγεε] Όοττεκείαπι Θ/- 
Εαγενεῖ εκ Ἠεεῖοαϊ ἸἨεοσοπ. ὅδο. εᾱ. 
Ἐοβίησοπ. οί οχ Ὑαπχοπο αριᾶ Νοπῖπα 
χο5ἑίο α (ΟΙ. Ῥοηί]εῖο Ἐρίςι. αἆ ᾖοαῇ. 
Ἱάηπαπα, Ῥ. 69. Ιαπιοπίας (1. ο. 1.πιεγιιις) 
Τεύοσεπες Πέ δοαίιγεπ. Ίμοσε, Ἰπα υπ], 
Τεύασεπες, Θπέαγενής. Εϊ ία Ὑαἱεκ- 
οπατῖας (ᾳαοά αἆ Θ/ξαγενεῖ Ἠος Ίοεο Ἐ- 
πρ]ά15) αἆ Απηπποπ. ΗΡ. ΤΙ. «αρ. 4. Ῥ. 98. 
αι Ιδέππι Ίσοιπι Ἠερίοάϊ, οί, Ῥτο εγιά]- 
Ίοπθ 518, Ῥ]ηγες α]ος αἀνοσαί. Ἰπιεπάα 

ομῖίετ Ὠϊοηγδίιπι ΑΕΗΙΠΩ ΤΠεργ. 6325. 
υὈῖ Ἰεσίέατ Θ/6αιγενέος Διονύσου. ἱ6 νονα- 
γεν ἍΑπάτοτη. 904. οί νοθαγενεῖς 954. 
Θ/ξαιγενής ΏΟΠ αηασῖς ἄτασα νοχ εσί, 
οΡίποΥ, (παπα Σδύναιω ἂν, Ῥτο δύναί ἂν (1. 
Ὁ. δύναιο ἂν) Ῥμωπῖςς. 410. (418.) οἆ. Ῥατῃ. 
Δύναιμ ἂν [ᾳαοὰ ἵπ οπππῖρας αὖας ν]άΙ 
οϊαοπῖρας Ἱεσῖευιτ] αεεῖρῖέατ, οΡίπος, Ῥτο 
δυναίµην ἂν, πίέ Ῥαοςμ. 955. Αρ’ ἂν δυνα(- 
µην σὰς Κιβαιρώνος, διο. επ τεδροπάσία, 
Δύναι ἄν, εἰ Βούλοι. Βεᾶ αὈϊ ΙπΥεηῖεππυς 
δύναιμ (1.6. δύναιμι) ἂν, α ΥΕΙΡΟ δύναμαιξ 
Ῥοΐςς δύνωμ᾽ ἂν, 5ἱ τωῖτιας Ρ]ασεί δύναι ἄν. 

Τπῖάο νετοις Οοᾶά. Α. Β. οπή θυπί σε. 
Λ{αγΕ]. 

ἸΜατ]κ]απάιις οοχτϊσῖε Ῥπατ. 410. δύνα 
ἂν 2γο δύναιμ᾽ ἄν. Ἠοείε δύναι ἂν Ῥτο- 
Ῥαπίο Ἐτυποκίο αἆ {3δοεπγ]. Ῥτοπιοίὴ. 
64. Ψἱά. αἆ Ῥμαῃτ. 418. ἍῥΡογ. 

148. Τι’, ίε.] Ὑετία: φαί ειμίάίε 
Ἰμζιις α[γπιία(ἶ αἀάμοίμ». Ἠεαί. 

149. Φοῖβου μ ὑππλθε δυστόπασσ᾽ αἰνίγ- 
απα.] Ώε Ίου οταει]ο Λάταρίο ἀαίο νἷά. 

96ο]. αἆ Ῥπαπίςς. ν. 4950. ΑΠ ]εσιπί 
δυστόχαστα. Δυστέπαστα ΥεΤΟ τηᾶσίς 4Γ- 
χ]άοί, α σοπάζω, οομ]εῖο. «ἸἨαγπεδ. 

150. κραίνω», ἀε[ἰπίεπις, εαἰσεπι. Ιεαίμ. 

1δΙ. παῖδ ἐμώ.] Έτο ἐμὰ, εμπα ἆς ριεῖ- 
Ιἱς Ἰοᾳαέατ. Ῥοά Ττασιαί ει Α.άαΙ Ίέα 
ϱοἶθη{. 5ὶς σὼ σταῖλε σώδε Ῥορβοε]. Απρ. 
567. ἆᾳ Απάσοπε εὲ Ί5πιεπο. Ἐν {αππεπ 
παῖὸ ἐμὼ Ῥ]απϊς. 19325. αδε, [11 πιεὶ ἀιιο. 
εοἆ 1π 5οηςιι 1οοῖ α{γῖαξαι1ο πθππο {4111 Ῥο- 
εως. Βίος Ιδοσταίες ἵπ Ῥαπαίμ. Ῥ. ὅλ5. 
επι ἀῑσίδοεί σὰ πόλεε ταύτα, 4ο Αλιεηῖς 
οἱ Τ,αοεάαπηοπο, πποχ ἆε Πφάσπη ροηΐ σὼ 
πόλεε σφούτω. υὶάαο Οἰατκίαπι αἆ 11αά. Ε. 

778. Οδίετιπα δοῦναι Ῥτο Σδώσευ. ὮὨϊεαπι 
αἆ ΤρΗΐσ. Αι]. ν. 91. «Μαν. 

155.56. ΑΔ. ἘἙλθόντε φυγάδε νυκτὸς εἰς ἔμὰς 

πύλας ---- 

ΘΗ. Τίς, καὶ τίς, εἰπέ" δύο γὰς ἐξανδᾶς 
“ 
σα. 

Οἵίας ανγεδῖας, Μίςς, Ότῖε. Ῥ. δΟ. αἆ «οἩ- 
Βγπιοπάσπι παπι ἆθ ΏΙΠΙΘΙΟ ἁμαᾶ ἆος- 
ΏἹπατη. 3ο. 

156. "Ἡ σοῖς ἔδωκας,] Νεἰ φοῖσδ, ως. εί 
Ἱία Ὑαἰεκοπατίας αἆ Ῥμαπῖ5», 435. 

Ἐοτίε οἶῖπα Ἱπνοπίείαχ ὁμοῦ Ῥτο ἅμα 1η 
αἹίοτιίτο γεικαπα Ῥταοεάρπίίωσα. υίάε 

ο σσ ο - 

μοδα μι, - 

λα -- 

πό 

ον πο ον ο πνςν  σ  ὖ Λο ππτ Όν μν -οο. ου... 
- - 

Φον -ᾱ ο 
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166 ΑΔ, Τυδεὺς μάχγῃην ξυνηψε, Πολυνείκης )’ ἅρια. 

ΘΗ. "Ἡ τοῖς ἔδωκας, 9ηρσὶν ὣς, μόρας σέθεν: 

ΑΔ. Μάγην γε δισσοῖν κνωδάλοι ἀπειμάσας. 
9Η. "Ἠλόθον δὲ δη πῶς πατρίδος ἐκλιπόνβ ὀρους» 

ΑΔ. Τυδεὺς μὲν, αἷμω συγγενὲς Φεύγων γθονός. 150 
160 ΘΗ. 

ΑΔ. 

"ΘΗ. 

᾿ -” / 

Αραις πατρῳαίς, 
λ 2/ 

Σοφην ἐλεζας τήν 

"155 44. 

ὍὉ δ' Οἰδίπου παῖς, τήιε τρόπῳ Θήδας λιπών; 
Δ / / 

ή κασιγ)ήτον κτα)ή. 
Τα. / ΄ 3 

Υ εἈουσιον Φυγήνο 

Ἰψάεις αἳ Ῥο]ψπῖορς Ρασπανοτιηέ ΙΠίοΥ 56, 

Τήε. Απ Πῖς ἀθάϊςα, τι ἐοτίς, έαας Ε]ιας 2 Ν 

-ᾱᾱ. Όιποαά ρασηαπα ἀπαρις Γοτῖς αφκΙπηῖ]αῃς. 

Τ]ιε. ΟΩιοπιοάο Υετο νοπογιιπέ το]]οιῖς απῖδας ραίτῖα2 

44. ἘΤγάοας ααϊάεπα Γασίοπς «α.ἆσπα οοσπαίαϊα εκ ραΐτῖα. 

160 Τήε. Ἐπίις νετο (λάῑρί αιποπποάο υοπίέ το]οιῖς Τμευϊῖς 

4ᾱ. Ῥτορίετ ἀῑτας ραῖς, ηο Ιπίοτβερτεί Εταίχοπῃ. ͵ 

Τ]ο. Ῥταάσης ἀῑσῖςε γοϊαπέατίατα Ίος οκ ](απη. 

Ἀπηπποπίαπα Ῥ. Άμα, οί ῬΠαπῖςα. 1118. 
Ἠσεί αΏί τερετίαπέαχ ἆπο Υοιδιας εοππαϊ 
ἵῃπ ϱαπάεπῃ Υοσεπα ἀθθίποπίος Μαγκ]. 

ΣἩ τοῖς] Ῥετυπα νΙάεέυχ ᾖ σοῖσδ, αί Ἱερῖε, 
Ῥγοίος Ἠατκ]απάιτα, Ὑα]εκοπατίας αἆ 
Ἐλμωαπῖρεας ν. 495. Ίσα. 

Ἀ)ηρσὶν ὧ-,] Δάθας Ἐιτίρ. βολο]ῖαςε. αἆ 
Ῥμαπῖςς, ν. 4920. Ἠοπποτί νοτο βε]ο]ίας- 
{65, αιῖ τυ]σο Ὠϊάγπηις, α]ατα ταίίοπεπα 
αΏετί Τῖαά. Δ. ν. 516. "Αδραστος δὲ, Φ1α- 
σάµενος ἠμφιεσμένους Ὠηρῶν δοραῖς, Τυδέα μὲν 
συὸς, Τολυνείκην δὲ Λέοντος, συνέβαλε σὸν 
Χρησµόν. ΄Ἡν γὰρ αὐτῷ δεδομένο, Κάπρῳ 
χα) Λέοντι ζευξαι σὰς Ὀυγατέρας" καὶ δίδωσι 

Τυδε; μὲν Δηιπύλην, ᾿Αργείαν δὲ Πολυνείκει. 
τά, Βιαΐαπα Τποαῖά. Τ,. 1. ἸἨνοίσιι». 

157. ἜἘτο δισσοῖν Οοἆἀ. Α. δισσων. ἨΠΟΠ 
πηα]ο. Ώοφιο πηα]ε Ἰοσετείιχς σφε (1, 6, 
αὐσοὺς) Ῥτο γε. 

Ώτο Μάχην Βοϊρξῖας Ἱεσῖι Μάχη. ΟΩιοά 
εοἀάσπα τοσῖάῖτ, 5ἵ τοςίᾳ «αρῖο. Μαν]. 

168. πώς θδί φµατε, Ἱξ ν. 196. οί «προ 
Αλ]. οἷο θί σίνι σρόπῳ (ν. 160.) σιιο πιο- 
ἄο, εδέ φιιαγε, φιιαπιοῦγεπι: ται Βορ]μος]. 

ανά. Τνταῃ. ν. 10. Ἠείοῃ. 1996. πῶς οὖν 
πόνδ ἔτ᾽ οἰκήσεις σάφον; φιιαγε ἰσίμιν, δες. 
“Απσίορμαῦ, Ῥ]αε. 615.’ Μαν. 
159. Τυδεὺς μὲν, αἶμα συγγενὲς φεύγων. 

Ρίο ἵη (πεο ἈΝοςίες: αἷμα συγγενὲς θυγὼν 
Τυδεὺς --- Ώικησεν Αργος. ΜΜαγλ1. 

ο τυδεὺς μὲν αἷμα συγγενὶς φεύγων] Διὰ τὸ 
αἰμα Φεύγων. ἸΜεπαἩρραπι Εταίοπι Ἱπ- 
501ΕΗ5 οεοΊά1{, Ἠοτη. Βομο]ασίες Ργαζῖς- 

Μ 

ία αἆ Ἠϊαᾶ. ζ. ν. 190. Τυδεὺς ὃ Οὐνέως 

Αἰπωλὸς μὲν ἦν τὸ γένος, ὠνδρειόσατος δὲ σῶν 
χωτ᾽ αὐτὸν γενόμενος. Ἔτι νέος ὦν ἐ9εάσατο 
«ὸν πατέρα, διὰ γΊρας ὑπὸ σῶν Αγρίου παίδων 
σῆς βασιλείας ἐκβαλλόμενον, Διόπερ ἆναιρε 
πούς σε ὦνεψιοὺς, καὶ σὺν αὐποῖς ὠκουσίως 

ἀδελφόν. «Φεύγων δ) εἰς Άργος πρὸς Αδρασ- 
σον, βασιλία σης χώρας, κα»αρσίων σε τυγ- 
Χάνει πρὸς αὐτου, καὶ γαμεῖ τὴν αὐτοῦ «)υ- 
γατέρα Δηιπύλην Ἠσπε οὐδεινανῖέ 3οἨ. 
Ἐτοάασας. ιά. Ἐρίαίῃ. ἵπ Π]αά. {ο]. 
388. ΠΠ. 94. εί 971. Ἠπ. ". ἈΒαγπες. 

160. Ο δ Οἰδίπε, σίνι σρύπῳ Θήρας λιπών;] 

Ἐχοῖάῑξ παῖς. (Οοπίον ΑΙοπυπι Αίπεπαϊ 
Χ. Ρ. 450. Ὦ. ΧΙ. Ρ. 481. Α. Ίπ Οτεςε. 
1155. παῖς οπηϊ(αι Ἠατ]. Ίπ Ἠ[οπαπάτο 
τοι. Ῥ. 629. ϱΟΠεις, Ῥ. 64. παίδων 
οπα(αέ Ἐτίης, σαῖς ΟΠ. Ιπ Ἠοο, 1115. 
ΝΤΦ. Ῥατ. 4πθΠΏ νοσο {(. αἳ 1911. οσα. 
5, ἘΕκεϊαϊς οἴαπῃ ὁ παῖς Ῥοδί ἠριστηκότες 
Ιπ ΏΤΟπΠπΙοΟΠο ΑίποπαΙ ΙΧ. Ρ. 409. Ε, 
παίδων Ὠιἱοάοτο ΒΙοι]ο ΠΥ. 55. ἍΌῬον. 

Λάάῑάϊ παῖς, αιιθά ἀαοται. Εί οἷς ]ατα 
Ἐτέυιτά ας αἆ ΑΊασεπῃ Ρ. 638. ΕΗεγπιαπη. 

161. Ἐογίαςςο 5οτῖρεπάιτα κτάνοι. «οπι- 
Ρατατῖ {ΙΠΕΠ Ροίεςί νι]σαία «πα ν. 509. 

Ηεγπιαπῃ. 
169. Σοφὴν ἔλεξας σήν Υ΄.] 0οάἆ. Α. 

Ῥ, Σοφην γ. ΟΌΡΙποΙ, 
.. 
Σοβήν γ΄ ἔλεξας τήνὸ ἐπούσιον φυγήν. 

Ῥτιάεης εα]ίοπα ἀῑπὶ5ά Ὥου γολαπίατίατα εχῖ- 
Ἠμπην 

[ο 
θα 

ες, 



4α. 

ΤγριπΙιΔδΔοχγ 

᾽Αλλ' οἱ µένοντες, τοὺς ἀπόντας ἠδίκουν. 

΄Ἠπου σφ ἀδελφὸς χρημάτων νοσφίζεταε; 
Γαυτὶ δικάζων ἤλθον, εἰτ ἀπωλόμην. 
Μάντεις ὃ' ἐπῆλθες, ἐμπύρων τσ είδες Φλόγα; 

”/ / ᾽ α” / 2 5 ’ 

Οὐ μοι, διώκεις , ᾗ μάλιστ' ἐγὼ ᾿σφάλην. 

1505 

Φοἆ αιιῖ ἀοππί ππαπεβραΠέ, αΏδεπίες Ἱπ]αχία αβιοῖεραέ, ΄ 

Το. Ναπι {ταίαγ ἵρευτη Γταιᾶαί ρααΠπηοπῖο 2 

165 «α. Ἠας α]εῖδεεης νοπ!, αέ 5ο Ῥοσῖ]. 

Το. Ὑαίοςπο οοης]1ςα, οί νιάϊςα ἤαπππιας Ἡοδείαγητη 2 

4ᾱ. Ἠει ταϊμ, πχσες τηε αωα ρατίε 65ο πιπακῖπιο οβεπά[. 

γιάο αἆ ν. 776. Ἰ[αγ]]. 
Α]ά. ρτῖας γὲ οπΗΗῖ{, ᾳποά 5αρρεάϊέαπέ 

εοᾶά. ΠΗεγπια. 
165. Οἱ µένοντες σοὺς ἀπόντας ἠδίκουν] 

1, 6, Ἐσερκλῆς οἴκοι µένων τὸν ἀπόντα ΤΙο- 
λυνείκην ἠδίχει. Ἠαγπες. 

164. ΄"Ἠπου σφ’ ἀδελφὸς] ϱοά. Β. ία, 
αρα 

Ίπου. Ὁ. αρα σφ ἄδελφο. (Ἠος {οτοί 
ΣΑρώ σφ ἀδελφός. ΠΟΏ τηα]θ.) Αεοεηίις 
οπη]θ], αῖα Ῥοχ {οίαπα οο]]αξίοποπα οπηΙέ{ο- 
Ῥαπίμτ. «Ηαγᾖῇ. 

165. Ταυτὶ διδάξων ᾖλ ον] Οοπ]θορταπι 
δικάζων: εί ία οῖάϊί οααῖα Ἱτα Ἰηπνοπῖ Τη 
Οοάά. ΑΔ. Ἐ. Ίπ Ἐ]οσαπ. 1095. «ΦὈόνον 
δικάζων φόνος νογΗΣ, (468 ιιζοίδεετς ος- 
ἄεπι. ἴπ Οτοξίε ὅτ2. φύνον δικάζων εκ- 
Ῥ]σαίυχ οαἹδδαπι ἀἱσρηπς ἄε οαᾶε: {οτίο, 
μοἱδσεπδ οώέθπι, 5ο. Ῥαπῖς. αἲ ν. 164. 
ε]αδά. ἀταπλαῖς, ἐδίκαζε Φόνον νετΗ(αἨ, 
Φγοπιιοϊαυϊ{, δἰαζιέ οσάεπι: αάάθ νοτς- 
οπἵ ι]οϊδοθπάαπι εδ. 1πάῆ8 ν. 1995. 
πατέρων ἐκδικάζοντες φόνον, ῃαΐγιιπι οθάεπι 
πι[οἰδοεπίεδ: 19ο 56η5ιι ἐκδικοῦντες, αδίίῆ- 
Εἶπς5 εδ. ΄Ἠλθον δικάζων, ῬΤΟ δικάσων, 
ᾖλλφον ἐζαιπῶν Ῥτο ἐξαιτήσων, ν. 15]. νιᾶ. 
. Ίωας. κΙΠ. 6. Τιερὶ ροδδῖς Ταῦτ ἔκδι- 
χήσων---Ἠαο ιζέιγις. Ῥεᾶ (πες οταί 5ο- 
αυἵ ΝΤΟ. ῥδυ]άαδ: δικάζω, αἰτιατικῇ, σὺ 
ἐγκαλῶ. Ἱία Ἰοσῖαιτ ἵπ Ἐάῑ. Μοάιοίαῃ. 
ΙΠΟΠΘΠίΕ «ἀοείϊρείππο Τομρίο, Ρ. 109. 
Ἐππεπάαί. 1π Θυϊάαπα. τάς αππεπ αἆ ν. 
192965. Ματ. 

δικάζων] Τα απο ΜΑ. Ῥτο νοίετὶ 
διδάξων. Ὑεγᾶ Ῥοίεςσέ νε] αοίκοσπδ, νεὶ 
αεσµδαπδ. Ἐκεπηρ]α γ]άε αριά Ματ]κ]α- 
ἀωτι. Ας. 

Ταυτὶ διδάξων] Ταυσὶ, σαῦτα ᾽᾿Αστικῶς 
Ῥμανοτίημς. Ταυτὶ, σαῦτα, ἢ φοῦτο Ἠε- 
5ΥΟΠ. α]ἴπηα γετο 5γ]]άβα 5εππρος ρτοᾶις]- 
ἔατ. Βαγπες. 

Α]ά. σαυτὶ διδάξων. Ὑἱάς Ὦοθ. αἆ 

Μεά. 157. Μ58, δικάζων. Ἰπάο 5οηρςί 
σαυτ᾽ ἔκδιμάζων. Βὶο οἴαπι ἨΠαπληῖα», 
ἹΜατκ]απάιις οοπ/]εῖῖ σαῦτ᾽ ἐκδικήσω». 

Εεγπιαπ. 
167. Βοπῖρ. ἐγὼ ᾿σφάλην, Ἱ. Ε. ἐσφάλην. 

ΛΜαγκΙ. 
Ἐγὼ ᾽σφάλην 5ο ριπί Ἠεῖεκ. ει Ἠεαί]. 

Ἀεε].. 
Διώκεις μ.] Συνωνεῖς µε ἔχει. ῥδε]οα»ίέ. 
Τί δὲ πλέον.] ΑΠ ]οσοπάιτῃ: φὸ δὲ πλἔον. 

«4ἱ, φιιοά απιρ{ῖιι5 εἰ. Νοπηις ΠΗΡ.ΧΧΧΙ. 
γ. 126. 

3 ’ 

εἰς χθῦνα Κύπρου 
: τς ον 

ἁπλανὲς ὄμμα τίταιε, τὸ δὲ πλέον, ὑψόθι 

Βόδξλου 

"Ασσυρίου σµοπίαζε 

νίά. οίατα 48. ΧΥΤΙ. ν. ὅ5δ4. Τωρ. ΧΙ. 
ν. ὅ5δ. ἈΠεϊςξκίο Ῥίασθί ἔτι δὲ σσλέον. 
Ματκ]απάας να]σαίαπα οἷς οχρ[ῖεαι: Θμῖά 
φογο ἀῑοῖς, τας ηΟΠ 1νίςςο Ὠ5 {ανεηίρας 2 
Ίπιο, ααοά πια] εδ, τυί πιρ]ίαγαο 1τι- 
υἴίο εί γεριρπαπίε. 

ΜΒ, (. οἱ Ῥ. Ῥοδί ᾽Αμϕιάριω αάάνηί 
γε. Μιςς. 

169, Ῥο5ί ᾽Αμϕιάρω («οάἆ. Β. Ο, ἵηπ- 
ΒΕΥΙΙΠ{ γε. 

Ῥτασοάσπίθηα γετςδας Ῥατίεπι, Τί δὲ: 
σολέον, ἦλθον, ὅτο. 5ἳ τεςίθ Ἠαδεί, ἵία Ἱπίε]- 
Ίσο: Οιῖᾶ υεγο ἀῑεῖ5 Ίπε πιοτι ἴωΐδδε εὐνοίᾳ 
Θεῶν2 Ίππο, ααοά πια]α5 εδί, ἐυὶ Ὦεοχάτα 
Ἰπίοτρτοίς 4περ]ιαγᾶο ἐπυίίο εί γεριιρπιαπίο. 
ΤςΗηχϊ Ροδί πλέον. Ἱμαρρυτα ΕΒΕτοάαϊ ἵπ 
εχρ]ϊσαίῖοπε νοςΏῃ ᾽Αωϕιώρεω πρὸς βίαν, 
ποίανῖί Ῥατηεδίας, αὐοά 1η Παεϊπα[ίο- 
πίρας πηασποσαπη νίτοταπα Πε ααυιπι 
ο5έ, Ώος 5οἶαπι Ἰπέαῖτα, ης ἵπ ΘΙΤΟΤΕΠΙ τηῖ- 
ηοτες αὐτίρίαπααχ ϱοχάπῃ αιείοτῖίαίο. Ἠεἶς- 
Κῑις Ἱεσῖε, Ἔσι δὲ πλέον ᾖλἍον, εί ῥγαίέ- 
γέα 4 μοφιιε ἵυί; οαπα απᾶρεβ5ίο ἵπ 5εευμηάα 
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ἆ] ΙκεταςΕς.- 

ΦΗ. 

ΑΔ. 
170 ΘΠ. 

ΑΔ, 
6Η. 

Τ]ιο. 

44. 

170 Το. 

4α. 

Τ/6. 

ες: ἆᾳ αιια το ἀἴσαπι ἵη Ῥταίαί. αἆ 
1ρμῖσ, Αιλάρηδεπι. Λαγκί, 

Τ{ πλεῖον: ἦλλθον ᾽Αμϕιάρεώ γε πρὸς βίαν.] 
1ιοσῖε Ἡ. Ῥ. Ῥντας αἆ ἩἨοειῦ. Ρ. οἰκαν]]. 
εκ ἀποριας Μ8βιῖ, Βιγη. 

ἦλφθον ᾽Αμϕιάριω πεὸς βίαν.] «Το. Ώτο- 
ἀσας παῖγο Ἠΐο Ίαρσας οδί, ἆππι Ώσπιο Ἰο- 
επι οχροπῖε: : Δά εχρασμαπάα5 Έπερας 
ἔε Ῥτοέοείιας ειπα, αῦ Απαρηαταο Υαΐε ηΟΠ 
6 πποάο Ρογςμαδ5, 56 ειίαπω Ἱππρι]διις. 
Ῥοδία οηίτα οοπίταΙαπω σίαυῖί, ναΐεπι 
ηθιΏροθ Ἱπν]έμπα δὲ οοπαρα]δυπα πα ΕἴΙΠά 
εο πα ίαςςο,. Ἀοία οα5ί Ἠϊδίοσῖα, 410ΠΙΟ- 

ἀο, αππα ναίςς Ἰαίοτε 5έιἀθραί, αἲ πἼχογς 
ἘτίρΏγ]ο ρτοδἴίας δὲ νεπάϊῖεας ει Ῥοἱγ- 
πῖο, οὗ Ἡατηποπίας {ογᾳθΙη, πάς Ἠο- 

πηεχ. Οἀγ5». λ. ν. 635. --- στυγερὴν ᾿Εριφύ- 
λην, Ἡ χρυσὸν φίλου ἀνδρὸς ἐδέξατο τιµήεντα. 
Ἠιάο Ἐιρίαίι, ἵπ Ίοευπα {οἱ, 1659. Ἠπ. 5. 
εί Ὀἱάγπη. αἆ Οάψ5. λ. ν. 525. εί 536. 

' Ἀαβπιέδ. 
1Τ0. ῥᾳδίως σ ἀπεστράφη:] Μυ]ίο απῖ- 

παοδῖης νιάείιις, Πέοτα (Γαηδροβίΐα : 

Οὕτω τὸ Θεῖον ῥᾳδίως ἀπεστράφης: ου 

Ἔαπαπς πεα]ἱσοηίος Ώθος ανογβαραεῖς 2 

Έπ πο δροείαί Αἀταςα Υθ6ΡΟΠΦΗΤΩ, ΠΟΠ 
αᾱ νι]σαίαπη, Ἠε]εῃ. Τδ. Τί δ, ὦ παλαί- 
πωρ, ὅστις ὢν, μ᾿ ἀπεστράφης: Θιαγε ύεγο, 
Ο πιίκθν, φιιϊοφιεῖη 68, πε αυθγδαγίκὃ οὕτω 
ῥαδίως, αί ΑγὶςίορἩμ. Ὑδεορ. 653. εί Ἶπς 
Ἐαὺ. ν. 1196. αιιαδὶ ἆθ το πι 310- 
απειῖ: αί Απάτοτη, Τ49. σοὺς σοὺς μύθους 

ῥᾳδίως φέρω. νίᾶςε Ιου. Ἐν Πα Ἠεϊςκίας, 
4ε ἀπεσσράφη:. Οὕτω εὐπα Ἰπίατος. αί 
ΜΜαιί. αχγΙ. 4Ο. Μαν. 

Οὗὕτω σὸ )εῖον ῥᾳδίως σ᾿ ἀπεσσράφη ε] Ῥτο- 

Ῥοδυί Μανκ]απάις ῥᾳδίως ἀπεσσράφης : 
ὠπεσπράφης «ποιο Ἐγεννπέας αριιά 

Ἀπυσρταν. Ἐκενείίαι. Ειτ]ρ. Ρ. 125. Άιις- 
ΒτανΙο Ῥχοραπίο ἵπ Ίοο. {ος ἸΜατ]κ]αιι- 
ας, «6 οὕτω ῥᾳδίως Ἡέ Αχὶδίορη. Ὑο5ρ. 

ο Πας, 

1οπε, Ρ. 15, δ. "Αν γάρ. 

181 

Οὐκ ἦλθες, ὡς ἔοικεν, εὐνοίω «)εῶν. 

Τί πλεῖον; ἦλθον Αμϕιάρεω γε πρὸς [ίων. 160 

Οὕτω τὸ αεῖον ῥᾳδίως ἀπεστράφης : 

Μέων γὰρ ἀνδρῶν 3ὀρυξος ἐξέπλησσέ µε. 
Εὐψυχίαν ἔσπευσας ἂντ εὐθουλίας. 

Νοπ 1νίςα, αέ νἰάσίατ, {ανεπέῖρις 5. 

Ωιά Ρ]ας ασ, ἵνῖ Ἱηνίίο Απιρμίαταο, 

Αάεοπε Ἰενίίος ΠΙΠΊΕΠ τοραΚ{αςί 2 

1ανοπιπα οί ΥΙσΟΓΗΠΙ ἑωπιυ]έας Ῥετοε]]εραί πᾳο. 

Αιάαείαπα φοείαέα5 65 Ῥτο Ώοπο εοηΡΙ]1Ο. 

659,3. οὗτος ῥᾳδίως Ιρὶ Ἰοσοπάιπα ἀοουῖε 
Τλαννορῖις Μίςς, ΟεΙέ, ρ. 255. παθ]α5 εκ- 
οπωρ]Ώὰ 5αρροά]ίαί ο]αδάεια {αρα]α Υεί- 
5ιι5 459. ἍῥΡογ. 

ῥᾳδίως σ᾿ ἀπεστράφη :] 1,οσοπάιπη ῥᾳδίως 
ἀπεστράφηε, Ηεἴδκ]ο, Ἐγινντίο, Ματκ- 
Ἰαπάο αιιοίοτίρι5. ΛΜ1.6. 

179. Εὐψυχίαν ἔσπευσας] Ο]. Ὑα]εκε- 
πορείας αὖ Ῥ]ωπῖςς, Τῷ5. Ἰπδετέ γ᾿ Ῥοδί 
Εὐψυχίαν. Ῥετίίο: π{ουπη(αο 5Ποαπί (Οο- 
ἀϊσο». Βοῖθε οπΙπα Πα Ἠοτί Ῥορί ν Ιοπσαπα 
αηίο ε, τί ν. 1695. Σοφήν γ ἔλεξας, εί 
Ραδθίη], ΦαΙ{ΘΙη αηΏίε ε586ρ6 Ἠου {ασείατα 
οΏδεινατα Ἱϊορί: πάς ν. ΤΤθ. Κᾷστρωσέ 
γ) εὐνὼς πηα]αῖέ ἀἰσεστο 4Ηάτη Κζστρωσεν 
εὐνάς. Ἠπίιο ες τοί πορίς Ώυπς, ΟΡΙΠΟΣ, 
Ισηοία οδ, άεπα υγ ἀορίας ΥεΥβΙπη ΡΓ0- 
χΊππο 5θ(ιιεηίεΏ ]μοδςεο εοππααί, εί 
Ἠοαίβῖας. Ἠεοίε ριίο. Λ{αγΜΙ. 

Εὐφυχίαν ἔσπευσας] Πιορεπάυπη, ηὶ {α]- 
1ος, εὐψυχίαν ἤσκησας. Μις. 

Εὐψυχίαν ἔσπευσας] ΒΕΙΩΡΕΙ Εῖο ΠΠΘΙ- 
ἀπ 5ἼΏθςθα 51η θμδρίσαίας5: αι 5ἳ 
Ἱεσαπιας Εὐφυχίῳ ὃν ἔσπεισας Ααάαεῖα 

Οετίο ἃ ὃν 6αµε ἵπ ἂν εοα]ιῖδςο 
οὐδειναί Ἠ. Βίερμαπας 1π Νους 5υ15 αἆ 

γοἱ εατίο Ὠος 
Ίτι Ίοςο σὸ σπεύδω οδί µεταβατικὸν, εἶνθ 
γοτριπι ααηδάναπα, εἰ οἱσπ]βσαί, οοἱο, 
εἶϊσο, εοπίοάο αἆ, «οΏδθ(ιοῦ, είς. αἱ εἰ 
Ἠοιπογις Οὐγςς. τ’. ν. 151. Οἱ δὲ γάµον 
σπεύδουσι, ἐγὼ δὲ δόλουέ τολυπεύω. Ἡάς 

Ἠοπς, βέορµαπσι Απποίας Ίπ. ΒΟΡΠΟ- 
εἶεπι οί Εχ1ρ. ρ. 183. ΒαγπΕΡ. 

σπεύδει «9ο εἰσηίβομίοπεπα Ἠαρεί 

ἀαπσίάναο, υέ Τρηῖς. Τα. 15501. 5, 

Του. 578. Ἠοαίὰ. ο, Ψ ασε. αἆ ἨΠετοά, 
Ρ. 656. ΛΒεοῖ. 

179. 5. Ὑα]εκοιατίας αἆ Ῥμαωῃ. Τὸσ, 
εὐψυχίαν γ ἔσπευσας φορεπάωπα ρμίαι, 
Τάθια ναΙδΙπη 175. απ γω]σο Αάναςεῖ εταί, 
Ύ]οφοο (ρισοπάμπα οεηδιῖέ, ααοά {εοῖί 
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ΑΔ. Ὁ δήτα πολλοὺς ὤλεσε στρατηλάτας. 

ἸΑλλ”, ὦ καθ᾽ Ἑλλάδ ἀλπιμώτατον κάβα, 165 

Ῥα ΡΙΠΤΙΛΑΟΙΥ 

175 μὲ, “Αθηνων, ἐν μὲν αἰσχύναις ἔχων 
Τιτνων πρὸς οὖδας. γόνυ σὸν ἀμπίσχευ γερὶν 

Πολιος ἆ νήθ τύραννος Ισοδαήμων πάρος" 

Ὅμως δ᾽ ἀνάγκη ξυμφοραῖς εἰ υ ἐμαῖς. 

Σώσον νεκρούς (20449 τομ σ᾿ οἰκτείρας κακὼ» 

180 Καὶ τῶν ανόντων τάσδε μητέρας σέκνων. 

Δίς γἤρας ἥχει πολιὸν εἰς ἀπαιδίαν. 

4ᾱ- ΟΩιοά Ῥρτοξεσίο Ίαπι παυ]έος ῬετάϊάΙε ἆάσες. 

φοᾷ, Ο {ογςειππάτα οαρέ ΥΟΟΓΙΠΗ, 

1Τ6 Ώος ΑΕιοπίοποΐμπα, ογῃθ5ςο αιϊάστα Ά 

Ῥχτοεϊάσπς Ἠαπαῖ, απηρ]θοί έπαπα σεπα ππαπη, 

Οσαπιις νΙτ, ες, οἶῖπα Εε]ῖς : 

ΤΈαππεη ποορβςςς 6δὲ οοἆστο πΊθα» εαατα(α!. 

Ῥθγνα τΩΟΥίΠΟ5 1ΠΘΟ5, θέ ΠηΙδΈΓαΏ5 Τηθα πια]α, 

160 Ἐν ας τπαίτες τποτίπογάπα ΒΠΟΤΙΤΗ, ζάδ 

Οιῖρι5 δεπεσίας5 εαπα αἆ οτρΙέαέεῖα ρεγνορηϊέ : οσα 

εῖαπα Ῥοχεοπις αἆ Ἠες. 15. δή γε ἵπ δητα 
πηυωίαΠς. Ὑιάο αἆ Ἠετο, Ὦ. 1157. 

ο ΙΠεΥπιαπ. 
175. Ἠιπο νουεαπα Ὑαἰοκεπεργίις Τῃο.. 

860 οπι Ῥταεεάεπ (πρι αἆ Ῥμαῃ, 
ν. 161. λάμδα. 

176. γόνο σὸν ἆμπ ίσο ο χεσ] ὨἨος ο5ε, 
ἑλίξας ὦμφὶ σὸν χεῖρας γόνυ, Ἑλαπῖς», 1658. 
περιπτύξαι γόνο, ΤΡΗ. Αι]. 999. περίσχετο 
γούνατα χερσὶ, Αροζοημιας Ἠμοάϊας 1ΠΙ. 
706. «Ματ. 

177. εὐλαιμονῶν Ίσως πσώρο.. ἍὍτο Ἠῖς 

Οοάϊεες Α. Ἑ. 6. ἆαπί, συραννος ευδαιµων 
σπαρος. 4150 αἀπαῖςι. ΟΕεπάεναί {οτίο νος 
φύραννο. Βεὰ εα οδι νέα, 6ἱ 5εηδα Ῥοπο, 
υέ 55ο. Βὶο αμῖ σύραννος Υοςαίγ, Υ. 
459. αρρε]]αίαχ βασιλεὺς ΤΊΟΧ, ν. 454, 

ΦΗαγᾖ. 
Ἡ. Ῥ. Ῥτωί. ἵπ Ἠοει». Ῥ. οχχΙ. Ἱερῖί 

ΤΕ. ὅ. σύρωννος ἰσοδαίμων πώρος. «Ίλιγπ. 
εὐδαιμονῶν Ἰ ἴσως πώρος"] Τέοταις ΝΤ. οί 

Ὦ. σύραννος εὐδαίμων σσάρο:. Ί{ιδο. 
ἨΠεεερί οαπι ἨΤατ]κ]απᾶο Ἰοοιίοποπα ο- 

ἀοαπ. Α]ά. οἱ εὰά. ναί. πολιὸς ὦνλρ 
εὐδαιμονῶν ἴσως πάρος, ἵπ αα Ιθοῖοπε ϱΟἵ-- 

χεοίοτίς ΠΙάΠΙΠΙ Ἀσηοδσαδ. Ῥοτεοπας ἵπ 
5μβρ]. Ῥταίξ, αἆ Πες, Ρ. οχχ]. Ες νες- 
Μρῆς αἀἀασέας οοιτ]σεπάωπα ρυίαί, πολιὸς 
ἀνήρ, σύρώννος Ἰσολαήμων σσάρο:. ΕΗεγπιατω. 

181. Αἷς γὔρας ἥκει πολιὸν εἰς ὦπαιδίαν. Ί 

" 

. ας, ο 

Ωασά πιαχίπηθ πηϊθοταΡ!]α ογαί, οᾳ5 ἵπ σαπὀα 
δεποοίιάε Ίβετος αιηϊδίςδο, ατα εοττα 
ααχΙ]ο ππααχίηε Ππάίροραης: αἱ ἴ]α ἵπ 
1οπο 699. Νὸν δ' 1 μὲν Σῤῥηι συμφοραῖ; --- 
Τ1ολιὸν εἰσπεσοῦσα γζρας. Ἡκει εἰς ἀπαιδίαν, 

1, «Βὰ ἅπαις ἐστὶ, οἶτα {αοῖΙία εἱρηϊΠοαβοπο 

Ῥτ]οχϊς εὐπαιδίας. Βὶο ἐλεῖν εἷς ἡδονὰς Φρε- 

νῶν, υοπίγε αἲ }αοιηιααίεπι απἰπιϊ (ἆε 
Ροίαπαρις), πέροίε ρτῖας δεγΏἱ πἰπηῖ», Το. 
1180. νιάε Ἰοεμπα. ἐς σσωχηῖην ἀπίκται, 

αἲ πιεπιαἰοαίεηι υεπῖέ; Ώεπαρε, εΧ 1ῃαρ-. 
ηῖς ορίρας, Ἠετοάοίας 111. 14. ΟΩπαπι 
Ἰοομίοπθια, οὐπα οαᾶεια {αοῖία ποίῖοπο, 
ηος 1Π 5ΘΟΥΠΠΟΠΘ ὨΟΡίΤΟ τείΙΠΘΠΙΙ5. ἐο οοπιε 
ἴο ουεγίη: ἍΧεπορμοπί, εἰς ἀπορίαν σῶρ 
ἐπισηδείων ἔρχεσθαι, ΗΒ. . ᾿Απομ». Ρ. 826. 
Α. Ματ. 

Ἐλθεῖν δ ἔτλησαν] ἘῬποι 5γ]]αρα σου 
ἔπτλησαν Ὀτενῖς ο5ε: Ψἱά, αὐ πο αἆ 
Ἐλωπῖς», ν. 19. ἍἸἈαγπεν. 

184. Πρεσβεύματ',] Ἠος 5οι αείῖο, Ῥτο 
Ῥεδοπα. ααδῖ ἀἶσρτεος αἱ πρέσβεις, ἴεσα- 
ίσ. Οοθηίῖες οσουττῖε, νιάρ (0ᾳδαυβοπ. αἆ 
Δίμεῃ. Ι. 9. Ρρ. 50. «Ματ. 

184. 5. ᾽Αλλ᾽ ὡς νεκροὺ, Ῥάψωσυ" ὧν 

αὐτὰς ἐχιρἍν, Κείνων σαφείσας χερσὶν, ὡραίων 

συχεν.] Οἴοετο ἂε Ῥεπεοίιῖ. 25. ϐμρις 
οοτμιδ α πιο ογεπιαιι εδί, φμοᾷ οοπίγα 

ἀεοιμῖέ αὖ ἴ]ο ππειπι. Τηδοηρί. αριᾶ Ρίε- 
πωπα αἆ Ψ]τί, Εσ], ΤΙ. 1. α φαΐτε πις- 

Ἶ 
ι 

ν 
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” »” 9ρ/ 

Ἐλθεῖ δ ἔτλησαν δεῦρο, καὶ ἔενον πόδω 
Θεῖναι, μόλις γεραιὼ κῳουσα! μέλην 

Πρεσξεύμωτ', οὗ Δήμητρος εἰς μυστήρια» 
ἸΑλλ) ὡς νεπροὺς Φάφωσω' ὡς αὐτὰς ἐχρῖν, 185 

1τ5 

/ κ" « τ [γα 

Κείνων ταφείσας χερσιν, ωραίων τυχευ. 
ν΄. κ / να ὀ σα ι 

Σοφὸν ὲ, πενίαν τ εἰσορῶν τὸν ὀλειον, 
ή » ΄ λ / /’ 

Πενητά τ᾿ εἰς τοὺς πλουσίους ἀποθλεπειν, 
υ 2 πα]  νΦΑη.. , ΣΙ ”/ 

Ζηλουν»» ) αυτον χρημάτων ἔρως ΕΥΠ' 
” . -- / 

Τά στ) οἰχτρὼ τοὺς μὴ δυστυγεῖς δεδοικέναι 6 νά 190 

ΒαςΙπασταπέ αιίοτα νοπ]το Ώις, οί ροτεσήπιτα Ῥοάςπι 

Ῥοηπστο, νὶκ ππονοηίος οοη]]α ππαπηρτα, 

Ταπαιαπα Ἰοσαίω, ποπ αἆ Οοτοτῖς πηγρέοτία, 

155 Φοά α{ ππογίαος δορο]ίαπές δἷς αἱ Ίρδας οροτ{ιιῖὸ 

Έοτιπη δερυ]ία5 ππαπῖρια5 ]αδία εοηδοηι. 

Μαρίεη» αιίοπα εί, ἀῑν]ίεπα αδρίεστο ραρετίαίεπα : 

Ῥαμροτοπα νογο τοδρίσογο αἆ ἀῑν]έος, 

Ἰπαϊίαπίοπα 608, αί οἱ ἵρδωπα {τισαλία(ῖς αΠΠΟΣ οαρῖαί: 

190 

δίο «4οοθρίέ ἐιιιζοδ, φιιος ἆαρε ἀεζιογαί. 

Ρἱοίῖπι, Ερϊςτ, 366. ΕΒταπε]ς, 1. ρ. 959. 
20. 

1665. ὡς αὐτὰς ἐχρπν,] Οαπίοτας γοχεῖε, 
φιαδ ἴρδας: αααςὶῖ Ἰοοῖρσεί ὥς αὐτάς. ῥΒὶ 
αυῖά πηυίαπάιπα, Ῥρταί]ετίπη, ὧν αὐτὰς 
ἐχρην, δι. δεῖ]. ὧν ὡραίων" Ἡί ν. 977. αὈϊ 
εαάεπα οπιπῖα, Τραῦς οὐ πυχούσας οὐδὲν ὧν 
αὐτὰς ἐχιρΏν. ει Ἠεειὺ. 416. ὧν μ ἐχρῖν 
πυχεῖ. οί ία ν. 599. ε]αδάεπι ἀταπαξῖς. 

Ιαν. 
ΑΡραπάαί ὡς, Ἡξ 5αρο απίθ ὄφελον οἳ 5ἷ- 

πῖ]µα, Ἠοπη, ΠΠ. κ. ν. 451. 

ὧς μὴ ἄὤφελλε τελέσαε. 

Οάγςς. α’. ν. 197. 

ὡς δὴ ἔγωγ᾽ ὄφελον ριώμαρός νυ τεῦ ἔμμεναι υἱός. 

Λ{ιδα. 

Τ,οσεραίατ ὧς αὐτάς. Βεεορί, ααοᾶ 
Οαπίοτατα Ἰοσίςςε οκ Υεσίοπο ο]ιις οοπ]]οῖς 
ἸΜαγκ]απάας, 1ρ5ο Ργεβίρτοης ὧν. Εεγππαπα. 

186. ᾿Ωραίων συχεῖν] Ἱ. 6. οοπ5εα 1 {αἱεηι 
Γωποχαάοπετηα, απσ ομῖηιο 5ο {επιροτς 
πιογἰεηΏ οοπη/(πσ:. Ὡρατον κΊδος, ὃ κα» 
ὥραν σελευτήσας, Ἡοδγολῖας,  ῥα]πιαδίας 
νεγΗί πιαέωγιώι ώιι. Ταὶο αιίοπα {ι- 
πας ἀῑείευς, οπτα βας ρατοπίσΏι 5ερο[ῖ{; 

Ἐν {οχίαπαίος πηϊξεταπάα τοςρίσσία: 

ΙΠΗΥΠΩΙΥΙΤΩ ἀῑοϊίασ, ααππα οοηίτα παϊιι- 
τα ογάίποια πηαίοχ βΗπα εχροχίαί. 

Λβαγπες. 
197. Σοφὸν δὲ] Ἑοάσπα 5εηΏδια 41ιο Σοφοῦ. 

5ἱο Ότοςί, 74. δέιλὸν σόδε: αθὶ αᾳας Ῥεπο 
5εγῖρδίδςο Ροίυ1{ δειλοῦ. ΠΜαγκί. 

' 189. χρημάτων] ανερεπάιιπα Ρίο χρη- 
σίµων. τί ἐζιπι εαρίαί απιογ μζζιηη, 1. ο. 
Ἰαροιῖ5 οἱ ραχρἰπιομῖα, ποπ οὔἵ οὐ ποφυῖ- 
Πο». Μις. 4) 
ν Μυδατανία» οοΏ]]οΙέ χρησίµων. Ἠβδο 
ἔλη ἵπ ἔλῃ παιίαπά τα Ρυ{ο: απο» {γε(αοης 
αΡειτα{ίο, αὲ 1π Ῥμωῃ. 27]. Ἠεππαππ. 

190, Τά αἱ οἰρσρὰ----δεδοικέναι.] Βεηδας 
ποπ Ῥοΐεςί ταργεμομάΙ. Θδά οἶπι Ἱπίτα 
γ. 901. Ἠαῦοθαί, Τά τσ οἰμπρὰ δέδορκε, οί 

Ραυ]]ο απίο ἵπ Ἠαο 5οηίοηία ππαίαχ γος]- 
Γιας εἰσορᾶν εἰ ἀποθλέπευ, Βοτὶ Ροῖεςί τί 
Ἠϊο οπἱρδοσῖέ δεδορκέναι. ΤΙ Υετο ετῖέ 
δέρκει (παπά αἰπηρ]οῖίου ουἰένε: πεπηρο, 
ν]άρτο επηι αἰἐοπέίοπο. ἀπάς τὰ οἰκσρὰ δί-. 
δορκε (ν. 301.) νοτίο, γεδρίοεγε δοίεί ππῖ- 
δογίαδ: αέ Ασαιπειηποπ 4ὲ 5εἴρεο ἀῑεῖί τὰ 
οἰκσρὰ συνετός εἶμιν 1ΡΗ, Αα. 1945. ΌΟπι- 
ηος φίάεπέ πηϊδοταπάα, εεὰ οΠΠΏες ΠΟΠ δε- 
δόρκασι, 5εειπάαπα εἱσηϊβεαίίοπεπι γοςῖς 
δέδορ»ε Ύεχδια 901. Μαν. 

Τά σ’᾿ οἰκτρὰ τοὺς μὴ δυστυχεῖε δεδοικέναι"] 
«6 Δεδορκέναι. τΙάε Ἱπέτα ν. 901. Ονῖ 56- 

Μ 4 
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« Ἆ η] / Φ 

Τόν 3 ὑμνοποιόν, αὐτὸς ἂν σίμτη µέλη, 
)] Ν λ 

Χαΐροντα τίκτει' ἢν δὲ μὴ πάσχη τόδε, 
΄ , / / 

Οὗτοι δύνωιτ᾽ ἂν, οἴκορέν γ ἀτώμενος, 
)] / 

Τέρπει ἂν ἄλλους' οὐδὲ γὰρ δίκην έχει. 

Έτ Ῥοδίαπι, οἳ γεγςι1 {ρ5ο ρατῖαί, 

1505 

Θαμάσπίοπι Ῥαἵογε: πήςϊ επῖπη Ἱέα οἷε αῇοσίης, 
Ἴνοπη Ροΐεσίς, 5ἵ ἀοπαῖ τηα]]ς αἱΒοῖαέατ, 

Ῥε]εείατε α]ϊος: Σαιιά οπῖπα ααὐίαίεπα Άος Ἠθῦ6ί, 

ααυπέαχ αΠαίΠΟΥ γεσεας {απι αὐραγάί 5απέ, 
πέ πο ης! Πέατα οἷπί οιποπαπά1.. Τ γΓ- 
γη], αριά Μιδοχαν. Ῥ. 155. Ῥτοδαπία 
Μιεστανῖο 1Π ]οο, ὮῬου. 

δεδοικέναι"] Οράπιο Τγγνν]ετις εί Ματ]κ- 
Ἰαπᾶμς δεδορκέναι, οἴίαηέες ν. 901. [οί αιιοά 
θπίεα 1η Ἠας βεπίοηί]α εἰσορῶν εἰ ἀποβλέ- 
σεν. Μισα. 

19]. ὑμνοποιὸν, αὐτὸς ἄν σίκτη μέλη,] 
Ῥεα]ϊσαει, Τόν 9) ὑμνοποιὸν αὐτὲν, ἃ ὃν τίκση 

μέλη, χαΐρονσα πίκτεν. ΟΘίΘΓΙΠΗ σίκσειν 
μέλη, ί τίκτειν ῥήματα, ΑΤδΙΟΡΗ. Ἐαῃ. 
1091. οί υθγδιι5 1πα[ο {εΥ ΝΑΤΟ, Ἡοταίο. 
Ώ]μπς, οί {ες 5εηαρηίος Ταπηβος, αῑοΣ εκ 
αἰῖα αΠηαα Ταῦυ]α Ῥεάενη Ίας Ἱπί]ἶδοε Ρριι- 
{ας εχὶσίε Ἠεϊδκῖας. Οστίο αἆ τεπι Αά- 
ταςᾶ ραταπη Γασίαηέ, πἰσυπη(αθ νογυπα ἆἷ- 
σαῦῖί. «Λ{αγΙ. 

Ἠωιπςε αεί {πες 5εᾳιθπίες νοισας ἆἀε]εί 
Τενέας; εκ α]α {αθιυ]α Ἱπ Ἠσπο πηῖ- 
61.556 ριίαί Ἠρίδεῖα, Αιπάϊεπάις {α- 
Ίηθτι Ε]ιίατεμας: ὁ γοῦν Εὐριπίδης ---- Φορ- 
σιχωτάτη κέχρηται μεγχλαυχίᾳ, καὶ τῷ συγ- 
λαπαπλέκειν σοῖς τραγωδουμένοις πώθεσι καὶ 
πρώγµασι μἨδὶν προσήκοντα τὸν περὶ αὑτοῦ 
λόγον. ν]ά. Ιπϊβαπο Τατ σερὶ ποὺ ἑαυτὸν 
ἐπαμεν. Ἀεφαε Ππηαίοτο οατυ]έ Ἐ ιηρί- 
4ε5: 5ἰᾳι]άεπι Τεο, «ογθπα Α]οχαπάτο 
εοπηρράίατα ἆοσεῃς, στίχ-ον αἰσητικὸν, θοἆ σπα 
Ῥ]υίαχζ]ο {εδίς, Ἰηδοτιήέ. Ορ. Μου. Ρ. 
δ96. Εὰ. ΒιερΏ. Ά{ιςς. 

Τόν 9’ ἡμνοτσοιὸν] Ῥεα]ϊσου Ἰεσῖί σόν 9) 
ὑμνοποιὸν αὐτὸν, ὁ ὃν εἰς. αουίο, Ῥταο]ατα 
1π απο 5οη{θη{ίαπ 1 αγοηα]]ς ῥαΐντ. 7. ν. 
6δ. 

9εὰ ταίεπα ερτερῖατα, ουΙ ΏοἨ δέ ραθ]έρα νεπα, 

Ου] πΙΡΙ] εχροδΊ(απα φο]εαί ἀοάμοστα: Ώηες αιϊ 

ΟοπηπημΠ] Εετῖαί ΟΑΥΠΠΘΩ {αϊν]α]ε πιοηεία: 

Ἠυης, ᾳ1α]ετω ΏΘ(1θ0 παΟΩΦΙΙ8ΤΕ οἱ δεη/{ίο {αη- 

Όπτη, η 

Αησ]είαῖθ οΆτθης Πίπας ΓαςΊ{, οΠΙΠΙ5 ασθτΏ] 

Ιπηραβΐση, ουρίάι5 5γΊνατιτη, αρίαδᾳιιο ἱροεπαϊς 

Ἐοπβῦις Αοπίάωπα, ΊἈζεηιθ οπίπα οαηίατθ 5Ώ 
Δηίτο 

Σ]ετίο, ΈἩγχεμπηνο Ροΐεσέ οοΠΙΙΠΣΕΣΘ Ρα 

Ῥαπρετία», αίααο ατῖς ΙΠορθ; αἳο 1ιοσίο ἀΐεημε 

Οοτρις εφεί. βαΐασ θξέ. οαπΏ ἀῑοΙε Πογαέδις οΏς! 

Ομ15 Ίοει5 Ἱηροτιῖο, Ἠ]ςῖ ΟΗΠ1 8ο οΔΥΠαΙΠθ 8οἱ9 

γεχαπί αἱ ἀοιηϊπίς Ογγγής Νέκβαιιο Εθταπξατ 

Ἐεείοτα ποξίτα, ἄμας που αἁπηϊίτεηίία «γας 2 

Μαρηα: πιεη[ῖ5 ορΗ5. πες ἆθ Τ,οάΐσο ρᾳταπᾶα 

Αἰοηία., ουσγας οί 61105. Εαοΐθεαιιε ἄθοτιλτα 

Αάλρίεστε, οί φας ΓΕ {11 οοη{ιιπᾶαΕ Σ7ύΠΠ4ς. 

ΊΝαπα εἱ ὙἱγρῖῃΠο Ριιεχ εξ (ο]ογαδί]ε ἀεεῖε 

Ἠοδρίθαπη, οπάεγεηέ οπ1ηθ5 α οτῖηίοιις γα]; 

Βιγᾶα ΠΙΠΙ] σειποχοί 6τανε Ὀμςς1Η8, ----- 

ΟνΙάἴας Πέρα 1 ἘΤτίς, Ἐ]εα, 1. (αγπιύια 
γουεπιζιι{ απίπιο ἀεαιιοία σέγεπο, είς. Βιι- 
ρεγ αι επα Ίοστη νίά. ΜΜ. Απ ΝΤατείήί γαγ, 
1μοοι. 1.. ΤΝ. ο. 10. Αέ πες ]ις ππασπῖ 
νπῖ σταναῦοχ αἴίοχοτθ 5οη(επ[ίαιη ες ος]. 
Ἰμχο, οαρίίο γιο: “ Ῥαμδαπίας ἵπ 4ίΙ. 
ἔε οἵν πατταί, Ανεπίεηςες, αιοά α Ῥίπόα- 
ἔέπο ἵπ ᾳποάασπα ἄσματι Ἰαιάαῖ εδςθἠέ, 
απ Εεοῖςο απηρΗ Ηία5 οί σταπά[]οφιιῖ 
ἔ Ῥοδτα, εώπποπίαπη, μέ οί ἆοπα οἱ Ῥία- 
έετῖππα ο τὰ πηϊδεσίηέ, οἱ 5έαίααπα η οἶν]- 

ἔε ταέε δια. »ίαπετῖηι. Χο Ισῖέας ταῖταπι 
6 6δε, 5ἱ 1] (ρπαρογίθα5 ται] 1 ας ργα-ρίαη- 
ἅ το5 Ῥοδϊία, Εαοταπές οµτη, οαῖ εα {ασι1]- 
έέ {αέα οχεε]]ομαπέ, οί πιακ]ἰπιϊς τηιιπογίρας 
66 ΠοποδίατοπίΣ, εί Ἠοπονίριας απωρ][ςεἰπιῖς 
ἑέτηαςίατοπίαγ. «ἀδίαίο ποδίτα νοσα]]ς ἴ]]α 
ἔε οἵπα ΜΤιιδαγαπα ΟΠογας οοπσῖές ααδ- 
ἔέ ο ανατίῖα πηατδιρία Ροέεπίίατα ο] αφῖε, 
ἔ εαάεπα νεπας ΠΗε]ῖοοπΙ Πααοτίς οὔσδίτ- 
εκ]. Πας Μητείας. Τε πος (οφ 
οἼἵτπα οιτῖς νασιῖ εί Ἰανεπία Εγει] Πογοῖσιαπα 
Ῥοδότπα ασστοςοῖ 5ΗΩΙ5, ΕΚΑΝΟΙΔΡΟς ἀῑς- 
ατα, 4ᾳς Εάννατάο, Ὑ/α]]ία Ῥεϊποῖρο, Κί- 
στο εοσποπηϊπαίο, δὲ ημπς οοίο Ἠμτίς πο- 
Ρε ευτσίί Όρις: Βεὰ Μαεσρπαίοπι, φαῖ 
η05 αἆ αἰία (επάρπίος απηῖσα παπι 5αρ]ο- 
νο, Ῥ6γ Ίος 5οχἀθεῖπι 8ππος {γιδίτα οκ- 
ερεείανῖππας. Οιϊπεαπα Ἠϊδίοχίαπι ἆθ 
γπία εί 6εςῆς Εάνναναῖ (ογᾶϊ Παιιὰ ἵσηανα 
ορετα εἀ]άΐπηας αααίιος αὐβῖπο απηίς, 

Όμ8ς νοτο 1πᾷε 5ερε5 2 
ία 

Τειτα ο ῖ5 ΓΓασέυςξ αΡες- 



Όυῖς ἀαδῖε Η]δίοτίσο, αιπαπέαπα ἀατεί αοία Ἱεροι- 

ας ΛαγΛΕδ. 

ἉΠιιανϊ ἂν ἵτ ἄν. Ἠιπο οί ἆπος 56- 
απθηέος Υουδιις, τί οχ αἰία {αῦι]α Π]αίος, 
ἀεὶεί ἘγνννἨλϊέας, ποσο, αι Ρί νο]ῖης, 
Ἰπίο]]σεγε 5ο {αΐοίαν Ἀαικ]απάυ». λα]ε 
605 οχεισδας Μαδργανία, ΑΠαπάς Ί]]α- 
έππα πΙ]] Ρρογςιαάσθας, μδὶ ααοά ος αᾱ- 
φοτ]ρέωπα θογῖς, ργουαΡί]εα ταάοποπα τοά- 
ἀῑάετϊς,. ΒουδΗη απο ο556 Ρηίο. Όπας- 
οααΐσαιο {π αἰίος Ππιαον ἀθθρεί, αέ τεείε τες 
5ιιας σεγας: ἀῑνος ἵπ ραΠΡΟΥεΙ, αέ Ῥεπεβ- 
οεηίίαπη οο]αέ; Ῥαμροτ ἵπ ἀῑνίτεπα, αί ορες 
οπ.1θχο ἀῑςσαι; Εαῖκ ἵπ Ἱπίο]σεπα, πε 5ε5ᾳ 
οὔεταί; Ῥοδία 1 Ἰ1ο5, αι ἵρδιαπα δἷηί αιιάῖ- 
ἑωχῖ, ααοά πὶςϊ 1ρ5ο, ἆάπα γοχριις {αεῖαί, 
Ἰεοίο δε εί αἰαοτὶ απο, πο. Ῥοροῖε 1ος 

!. ορ]εοίατο. Πεγπιαο. 
195. οἴκοθεν, ἴρδε, ἃ φείροο: Ἡέ Ατίς- 
| ἹορΏ. Εἰρήν. 691. οὐ γὰρ εἶχιον οὔμος)εν' γιο. 

| οπἰίμε Λαθεο α Πιείμεο. οἴκοις, αριά δεἰρδιώ, 
Ἱάθπα αιιοά οἴκοθεν Ἠϊα, ᾧ μηδέν ἐστ᾽ «ἴκοις 

|. βασὺ, ορίου. Ἐτασλίη, Τ45. ᾖ οἴκοεν 
'. αρίσις, ὑπείογπιίηι απεϊπεὶ }ιαιοίπι, Ἐ Γαίατ- 
ος Ὃο Αα]. οί Αιπῖς, ἀἰςοτίτη. Ρ. 55, 
Ἐ.. οἴκοθεν, ἀντὶ τοῦ, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ. Β6]ο]. 9ο- 

Ρϊιος]. Δ]ας. 1071. Ρίο σοὺς οἴκοθεν φαύ- 

λους, «ᾖοδερμας Ῥο], διά. ΤΙ. 20: 7. 

ααοά αηαἰο νεγίασ, φιά ἀοπιὶ 5ο ἴπιργοῦε 
Γ σεγιώιέ. 6εΏδΗ5 οδί, φιιὲ αἰδί σοπκοὲ διιπιέ δε 

ε9ςε ιργούος. ΛΜαγκζ. 
ἀπώμενος] Μα]ΐπι ὠσώωενος [γὶδίΐ. λάικα. 
Οὔ σοι δύναια᾽ ὤν, τέρτειν ἂν ἄλλους] Ώε 

ἂν σοπηίπο νίά. 5αρτα Ἠσουῦ. ν. 5509. οἱ 
1189. Απάτοτα. ν. 7. οἳ 507. οἳ 996. εἰ 
Βυρρ]. ν. 457. οἵ ν. δῦδ. Χοπορῃι. ααέοα 
Οντοραἀ. 1. Ὁ. εἰπη Πίου ἀαρ]]οί ἂν αχ: 
ὕσῳ δ ἂν κουφότερο συσκευαζώμεβθα καὶ 
εὐσελέστερον, πόσῳ σὰς ἐπιούσας ἡμέρας ἥδιον 
ὧν ἀριστήσομέν σε καὶ δειπνήσοµεν καὶ κα»- 
ευδήσοµεν. Ἰΐαια Ῥ]αίο ἵπ Αἱαῖρ. 5. λλ- 

κ. Εν . » λὰ κῴν οὔξαιτο ἂν γενέσθαι, εἴ σῳ μὴ πα- 
4 συγχάνα. ἸἨαγπθδ. 

Σα Ὁ 

ΙἹΚκΕΤΙΑΤΗΣ. 

Τέρπειν γρ. Τρέπειν. 
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195 Τάγ οὖν ἂν εἴποις, Πελοπίαν παρεὶς χλόναν 

Πως ταῖς ᾿Α.ήναις τόνδε προστάσσεις πόνου: 

Ἐγὼ δικαιός εἰμω ἀφηγεῖσναι τάδε, 

Σπάρτη μὲν ὠμῆ, καὶ πεποίκιλτωι τρόπους» 

195 Ἐοτγίαςςο Υοιο ἀῑχοσῖ: Ῥε]ορῖα {θγία οπαἶδοθ 

Ωποπποάο Ἱπ]αποῖς Ιδίυτα Ίαροτοια Δ(Ππεπίεπεῖριις ὃ 

Έρο, παπα οί, αἱ Ίος ἀθε]ατοπῃ, 

Βρατία αι]άσπα 8ῶνα οδί οί ναβα πποπίβι, 

194. Ώτο Τέρπει». 6ο. Α. Τρέπειν. Ῥ. 
ΜΜατΚί. 

197. Ἐγὼ δίκαιός εἰμ ἀφηγεῖσθαι τάδε, 
Ῥτο, Δίκαιόν ἐστὶν ἐμὲ ἄφηγεισθαι τάδε, Ώο- 
{ἰςςΙππιιΠι ο5ί. νίάο Ἠετας]ά. τἼ6. δίς, 
οὐχ ἀγνός εἰμι τῷ κπανόντι καταανών' Πρῖά. 

ν. 1011. δὲ ουσίαν, ϱιαηι ειπι φιῖ πιε 
οσσἰάσγί!. θέ ν. 145. ο]αςά. (αυ. Χεη. Ἡ. 
Οτας. 1. Ρρ. 448. Ο. Ὠεπιοδίῃ. «οπί». 
ΑΡΜΟΡ. ΙΤ. νοιδις ΒΠΕΙΗ, δίκαιοι ὃ ἔστ 
ἐλειῖν, δτο. ἀεδοίῖς πιἰκεγεγὶ. εί νίγαπα ἄος- 
εκείπιαπα ἆοαπ. Γουρίατο, Ἐπιοπάαί. ἵπ 
ΒιΙάαπῃ, Ῥ. 105. Ηαγκί, 
Ἐγὼ δικαιός εἰμι] Νο πως ρηταρίς ἵπι- 

ο]ίαία 65έ, δίκαιός εἶμι, ῬΤΟ ΡοδδΙπη, Ἱ, Θ. 
Ίατο ροδδΗ1”, απέ ἀθροο, νε] ἀίσπιας 5απ, 
νοὶ ραταίις; ῶοπιοδίη. ἵπ ΝΠά. δίκαιος ὢν 
ἁπολωλέναι. ΑΠΙΡΟΡΗ. Ἀάρ. ἄπολαβειν 
φώργύριον δίκαιος εἷἲ. Βαγπιεδ. 

196. Σπάρτη μὲν ἡ μὴ, καὶ πεσοίκιλσαι 
σρόσου:.] βρατία φιίάεπι πτοα, Ῥταίεν αλα, 
ναγτῖ5 εἰίαηι εδί μα αῑία πιογίδιις. Βϊς ΥαταΠ{. 
Ἐαἱδο αιίοπι αυ Λάτακίο ἀῑείιχ δρατία 
πισα, «11 1]α Ατσϊνοταα τεκ οβςεί, ΠΟΠ 
Βρανία, ἵπ απατά πο ΠΠ ΤΗ ααϊάθια 

1αχς Μανέ. Ίνοσο, Ἑπάρτη μὲν ὠμὴ, καὶν 

ἃοα. Αδρατία φιϊάεηι δὤυα εδί, εί ιογέδιις 

υία Οείογ υεγο Ῥοε]οροπποςί οἴυδαίέδ, 
γαγυσς φιιέν αἱ ὑπ[νπιω. Ἠαάοπονα χο- 
ας Αἀταδίας 4πατο ΑΠιοιοπρίθιις Ῥοιίς- 
ΦΙΛΙΠ 56 αρριοασηί. ΔΝοέιπα ααίετα εδ 
ος ππι]εἶς Ποσάπα ἀταππαίασα ]οεῖδ, (ατα 
Ἠρεπίου Ἠαπρίάος οαπρίοί οεσαρίοτιες ΟΠΙ-- 
πες ρου ήπσοπ1 Γαοσάαπαοπίο», Αιοηῖ- 
θΗΦΙ1ά. απηιι]ος.. ο δὲ Τκουταίος Τα- 
παίμ. Ῥ. 496. ὥσπερ ἀποερίας οὔσης, πί ἂν 
ἔχοι σις εἰπεῖν περὶ τῆς ὠμότητος, καὶ χαλε- 
πύτητος σῆς Λακεδαιμονίων. Τα]1ς Ιπσοπ]ϊ 

οιαέ Οἰδαχομας, οί ἵρ5ο Τασοοάατποπίας, 

ααῖ ἀθ χαλεπὸς καὶ ὠμὸς ἦν ἈΕπορβον 
κ. Α. Τάὺυ. ΙΙ. ρ. 9591. Ὦ. Αάταείας ᾱἷ- 
εἷε: Ἐκ Ῥε]οροπποςί οἴνίιαίρις, Βρατία, 
απ δοἷα αχ ίπτα ποῦῖς ἔεγγα Ροίαςί, 7ιοΊ 
νιέ, οείοτα, ποπ γροδδιώάί. (Οορίανίέ 
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900 Ἱνόνη δύναιτ᾽ ἂν σόνδ ὑποστήναι πόνου) 

ο Τά τ οἰκτρὰ γὰρ ὀέδορκε, : καὶ νανίων 
Ἔχει σε ποιµέν ἐσδλόν' οὗ χβείᾳ πόλεις 

Πολλα) διώλοντ, ἐνδεεῖς στεατηλάτου. 

ΧΟ. Κάγω σὸν αὐτὸν σφὸε σοι λόγον λέγω. 195 

905 Θησεῦ, δ οἶκτου τὰς ἐμὼς λαξεῖν τύχας. 

Ἠε]αια Υοτο Ῥαϊνα, οί ΙΠηρεοῖ]]ῇα : «οά {ια οἰνιίας 

900 Βο]α Ροίεδίέ 5ἀςάποτε Ἠπς 14ΡΟΥ6Π1, 

Τιερρίαῖε οπῖπα πηϊφεγαπάα, εέ Ίάνοπεπα : 

ΊΠαδεί {ο τοείογεπα Ῥοπατα: ο]α5 ἀαίεσία αχθες 

Μι]ία ροτῖθταπε, Ιπάϊσεηίος ἆισο. 

ὤιο. Ἐε οσο εἀπάσπῃ, 4ήσπα Ἠῖς, ΗΡί 5ΟΓΠΠΟΠΕΠΗ ἀῑσο, 

905 Τπεσεοι2 ι{ παϊ5ογΙςογᾶ]α ΤΠΟΥΘΑΓΙ5 ΠΩΘΑΥΙΤΩ οα]ατωΙ{αίέτιΠ1, 

Ἠεϊε]κίας 4ε Σπάρτη μὲν ἀκμὴς, υέρεία: 
νε] ἡξᾷ, Υει ἀεέεωιο. Ἠεαήας πιεεπα 
οπιεπάαί ώμὴ οί οὗ οαπάθτα ταΠοΏρίῃ, 

καὶ πεποίκιλται σρόπου»] Ἐί υαγῖῖς νε] ἁἱ- 
υεγεῖς γε] να[γί5 πποτίρας εις; Ἡί σοικίλως 
αὐλωμένου, ΒοΡΗ. 1 Π]]οςί. 150, Ῥ]ιωπίςα, 
480. Ὠοπιοδίπεπος 1η Τ,εράπ. ρ. 49. οᾱ, 
Ταγ]οτ. Οὔὐ γὰρ ὦγνοώ σοῦ», ὅσι Θή- 

βαῖοι, καὶ Λακεδαιμόνιοι, καὶ ἡμει, οὔτε 
γόµοις, οὔτε ἔφεσι χρώμεθα τοῖς αὐτοῖςε, οὔτε 
πολιτεία. Ί]οε οί {οτίο, χεχώρισται σοὺς 

αρόπουςε, Ἡετοάοίο 1Υ. 358. υἨῖ, τε ηῖς, 
Ἰπ{ε]ΗρΠαατ κατ. ἈΝοία εδ Τ,αοεάσππο- 
ΠΙΟΥΗΤΑ ἕζενηλασία, οϊ Ἠϊο {ογδαπ αἁ]ι- 
ἀἴτατ. Ἅ«Ἀογίδις ο6δί ἰἱπεοπδίαπδ, γετας 
Ἠεαμίας. ἸΙπεοτία ν]άετῖ ροίοςί 5Ισηῖῇ- 
εαο ιήπῖαδααε γοςῖδ, σεποίκιλται εἴ τρύ- 
που. «Μαν. 

ὠμή 4ποηµε Τυτνλϊάας αρα ἍΤιιςσ. Ῥ. 
125. «οπίετεηπς Απάτοπι. 445. 739. Ρον. 

Ἐπποπάαίοπατι ἘΤνγγν]Ια, Ἠεαιμῃ, 
ἹΠατκ]απάϊ ποπ ἀαο]ιανϊ τεοῖρετο. Ἐν, 
Α]ἱά, Σπάρτη μὶν ἡ ̓ μή. «Μιρα. 

Ἠοαίι, εοη{ετέε ΑΠάτοπι. 445. 55, 
Ῥτον. οσα ἨΤαςστ. εί α]ς Ἱερ]ί ὠμ] ---- 

αὐ]α ΦΕΠ5Η5 1ρ56 Ροσιν]αι. 16Ε/ς. 

Οορ!ίανΙ αᾳπαπάο ἆ ἄκμὴςι ὑάέργα, υθρέ- 
ἴαν υἳ ορβοπαίαχ 5ο(ιεΠῇ σμικρὰ θα. 
1έθπα Σπάρτη μὲν ὁβα. Ῥδεά ΠΟΠ καῑῖς 1] 
εορτές καὶ 5Ε(ΙΕΠ5; αρΏις οΠΙη ἀλλὰ 

Γοτεί. ἀλλὰ πεποµ.. σρ. Τοτίθ Ισ] Σπάρ- 

ση ἀβέβαιος, δξραγία εσί ὑπῄίάα, Πεἰρ];. 

Σπάρτη μὶν ἡ ᾽μὴ καὶ πεποίκιλσαι τρύ- 
σου] ΟὨμοὰ οἶῖτα «ΟΠ]6ΟΕΥΕΠΗ, Ἠοά]ο {6- 
Ὥρο, ἤ9η Ῥτο ᾗ ᾽μὴ, 4αοά 56η5δι οβτρί. 

Ωμαπα αλ] παράιοίπαπη αἀβιραθεῖηί, αάπα 
εοησίθί, ΠΟΠ ορι5 οδί ΕΠΙΠΠΕΙΑΥΕΘ. Εαῇδε. 

199. κώσνενῆν ιέ ὦσφενεῖς πόλεις Ῥ]ι- 

{αΤΟἨ. Ατας. ρ. 1058. Ο. Ἠετοάοι. Υ. 56. 
Μαχ. Τντίας Ὠις, ΧΧ ΧΙ. 1. ἐν Χηναῖς, 
σμικρῷ καὶ ἆσ»ενε πολίσµατι. ᾶεπορμοῃ. 
Ἠ]δι. τας. ΤΤΙ. Ρ. 4851. Α. Ματ. 

ὦσλρενῆς δερρίας ἆθ Ἰπβτπαῖς, Ἱπιροίεπί]- 
Ρας, οἰνίαᾶρας, Ὀεεῖ. 

200. «σύνδ ὑὕποστηναι σσόνον Ἵ ο]ς ν. 
505. Τερώτη κελεύεις τόνὸ ὑποσσῆναι πόνον' 
[ρέαγε 5ηῦ Ίιου αβογε, Ἱ. 6. 5Η58Πς6τε, 55- 
εἴρετο, 5υ{οιγο.] ὑποστῆναι βέλος, Ἠετο, 
Ένν. 1550. ἵπ Ῥέοραο ὑποσσᾶναι. αὈῖ Τηο- 
ηεπά{ 5απέ Γιατί Εάῑοτες Ειτῖριάϊ5, Υε- 
5απη ἀθοςςο 1π Ιπαρτοςδίς εχεπηρ]ατίρα5, α ιά 
χεςδἠ(αεπάας 5, εἰ επιεπάαπάας οοηίρκ- 
ία5, εκ Ῥίορα ἴδίο Ίοεο, Ῥετπ. ΟΙ. Ρ. 
568. οὐ. Διτε]. ΑΗορτος. 1659. ως 
οοσαδῖοπο ταες((ιοηᾶ1 αἰἴπτα νοΓ»ΙΠῃ, Ἠο- 
Ίεη. 561. αβῖ γῖδα Ἰπ σγρίο  Ηε]επα 
Μεπε]αιις ουοέαρεκοθης, αμ ατῖέ ϱϐ ϱᾳ, Ἑλ- 
ληνὶς εἶ σις, ᾖ "πιχωρία γυνή; Ἵ Ου 1]]α το-- 

βροπάεί Ἑλληνίς: ἀλλὼ καὶ σὸ σὸν θέλω µα- 
εν. Τη να]σαιῖ ἀθοςί Ρτίογ νεος, αἀἆεο 
υί Ἠε]επα τοκροπάσαί 5ἵπε αι 54ρηθ. επ 
τοδα(αῖ εκ ΑτσίορΠμαΠῖ5 “λεριπορ]ιοτία, 
γ. 914. Μαν. 

σόνδ ὑποστῆναι σόνον.] Ίπ ποία Μοτ]ς- 
]απάϊ Ῥο5έ ερπίετία», αἀάῖί Ῥοτεοπις, βεᾶ 
1] να]σαίαπα Ῥτα{ετι ἹΜιδστανῖας, «παπα 
οἴίαί είαπι Μ. Α. ἨΠιτείας αγ, Τιεο. 
1Υ. 9. Ἠοα ν6ΙΓΙπι Ἠε]οπα δ61. τθ- 
εΠιιε Ματκ]απάις εκ ΑτίδίοΡΗ. Τηος-. 
ΠΠΟΡΗ, 914. Ἑλληνς εἶ τιρ, ἢ ως 

| 
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ΘΗ. "Αλλοισι δὴ πόνησ᾽ ἁριλληνεὶς λόγω 
οι δ” ἔλεζε γάρ σις, ὡς τὼ χέίρονω 

Πλείω βροτοῖσήν ἐ ἔστι τῶν ἀμεμόνον. 
Ἐνγὼ δὲ τούτοις ἀντίαν γνώμην ἔχω, 300 

210 Πλείω τὰ χεηστὰ των κακων είναι βεοτοῖς. 

Εν μὴ γὰρ ἦν τὀδ, οὐκ ἂν μεν ἐν φάει, 
ο Ἅσ ου ς ω, η Γ ' / 

Αίνώ ὃ, ὃς μυ (9/οτον έν πεφυρμενου 

Τ]ο. Αί ᾱι 4ΏποΠ ετταςΗ, 5εείαέια5 ογα!οηθπα 

Τα]επα2 ἀῑκίε οηῖπα αιΙάαπα: ααοά τηθ]α 

Ῥ]ατα εἶπί Ῥοπῖ5 αραιά Ἠοπαίπες: 

Έϊσο νοτο οοηίγατῖαπα Ἠϊς 5οηίθηίαπα Ἠαῦεο, 

310 Ἐ]υτα Ῥοπα απαπα πια]α ο556 Ποπαϊπῖριις 

Νςί οπΙἵπῃ Ὠος 6556, πΟΓ ε556/η115 Ἰ1ςᾳ6, 

1,αιᾶο αιέοπα επι, ααϊδαιιῖ5 ποῦῖς υ]ίαπα α οοη{αςα, 

γυνή; ποίαι ΈῬοἵδοπα5, Ἱία οὐ]άτε Μιςστα- 
γῖας. 32ο. 

901. καὶ νεανίαν] Ύσαἱ, καὶ νεανιῶν Ἔτγχει 
σε στοιµέν ἐσφλόν. αιιοά ππι]έο ρ]α5 εχκρτῖ- 
ππετα γἱάδίατ. ὠστοὶ νεανίαι Ἠϊ νοςαηίιτ 
γ. 405. εὲ νέο, 865. ἍὮΤοιμένα νεανιῶν 

ποιμένα λαῶν Ἠοπιοτο. «ἨΜαγᾗ. 
Ματ]]απάα5 νεανιῶν Αἲ Ἱηίτα ν. 590. 

νῶν δ' ἔτ᾽ εἶ νεανίας. Ἰ[ὰά εἰσπ]βσαί 1Ρῖ Εθτο- 

οσπα, Πῖς να[άωπα. ᾖἨεγπιαπ. 
202. Ἔγκει σὲ ποιωέν ἐσρ)λόν] ΤΤοικήν Ῥτο 

τοσα, αὉ Ἠοππετο πιαπαίαπα, οι] {τεααε5 
Ἠος ἆθ τερο, ποιαένα λαῶν, «ο. Βτοάσιας 

οὐβοτναν]έ, βανπος. 
909. 5. οὗ χίρεία πόλεις Ττολλα) διώλοντ’, 

ἐνδεεῖς στρατηλάτου.] Οπαππᾳ παπα {π ΡΓΟΠΙ- 
{αι 5ἳ6, απο οοποΙηπΙ(αῖ 5ογηχοπῖς ΟΟΠΞΙΙΘΓΘ- 
τάσ, εὐκλεεῖς Ῥτο ἔνδεεῖς, ααοᾶ αὐαπάαί, ]6- 
6ετο; {απιοπ ο]αδιησάϊ αραπάαπᾶα σεποτα 
Ῥαρδίπα οοσυσταπέ αραά 4αοδᾳαο ααοίοτος 
νε νατὮοσιιπα ρατοο»5, ποάιπα αραά Ειτρί- 
ἆθπι νετροδαπῃ. Ε:ὔ/6. 

905, Ὑεχυα ἐνδεες στρατηλάτου 51ΡΕΓ- 
Βια δυπέ, ηεφε {απηςν Ῥτορίετεα ε]οῖεῃ.- 
4α, υέ ἵπ ΕΒΙδΙ. Ῥ]], 1. Ρ. 89. ριίαδαπη. 

Ἀεσή.. 
906. "Ἀλλοισι δὴ ᾽πόνησ] Ρο 5οτΊρεῃ- 

ἆαπι, Ῥτο ἐπόνησα. Βί Ιπιε]]]σί αμ]άσπα 
Ἠσρο ροξςυΠί: 5εἆ παιεπάαπα νορο πόνησ᾽ 
5υῦοςςα ποπ ἀπρίεο. Εασῖ]ε ἀρ[επαϊ [ Ῥοβρεί, 
5ἱ ΝΤΦ5, Ἰαδογεπέ, "Άλλοισι δήποτ᾽ ἦν ἁμιλ- 
ληδεὶς λόγῳ Τοιῷδ" πι αἰῖίς οἴἶπι ἀἰδριία- 
υἳ, ἑα[ι 1δι αγσιπιεπίο, 5ο. ααοᾶ 5εηι]- 
τας. Ἆν ἁμιλληδεὶ; {οτοί ἡριλλή»Η», αἱ ἔξαρ- 
αΐέσας ἦν Ῥτο ο ν. ὅ51. Ῥι]οτα αιι- 

{σπα ο5ί Ίαρο Τηεσοί ἀἰδραίαίίο, Πσεί ραυ]]ο 
αρταρ8ᾶας Ἱππαδα ποηπια]Ης νιάετῖ ροςςῖε. 
Ἐναάεπα οταί 5απηπΏα οτα οπῖς ΤΠπεπαϊςέοσ]ῖς 
απίο Ῥισηατα πάανα]ετι αριᾶά ῥα]απαῖπα, 
Ἠετοάοι. ΥΤΤΙ. 95. ἨΜανᾷῖ. 

ἄλλοισι δὴ ᾿πόνησ᾽ ἁμιλληθεὶς] Ίιεσεπ- 
ἆαπα {οτίο: ᾽Αλλ᾽ ᾖ σὺ δὴ ᾿σόνεις ὁμιλης εἰς 
λόγω τοιῶδ, «πι ἐη5ο ἔι εγγαφἰν ἑαζὲἑ ογα- 
ἐἴοπιε (ᾳπα]επα 5ο. πιοχ εχροπῖς) σεάιοίις. 
ὁμιληθεὶς λόγω, Ἡΐ φιλοσοφίᾳ ὠμιληκὼς Τα- 
εἴαπ. 4ο Βα]ίαί,. "Ἡρακλειτείου δόξης ἔσαῖρος 

Ἠαῦοεί ῬΗΙ]ο σιά. Α1εσοτ. 
Ωιοά αἴι ἨΜατκιαπάας, εαπάσπι 5Ητῃ- 

ΏΠΑΠΙ Γμῇς5ο οταοπῖς α ΤΠοπηϊείοσ]α απίε 
Ρασπαπα βα]απαϊπίατη Παβία», ἆθ αιια Ἠς- 
τοάοίας Τ4Ρ. ΥΤΤΙ/ -. 85. πος εἶατο ἀοεεπέ 
Ἠετοάοί νειρα, Ἡ α]ο πηοάο γοχ]κϊπα]]ε 
εδ. Μις. 

”Αλλοισι δ) πόνησ᾽ οππι Ἠσαί]. 5οτῖροῖς 
Ματκ]., 5εἆ ἵπ Υοίρο ᾿σόνησ᾽ ατα πε «6Ἡ- 
5ο, Ἀεεῖ:, 

907. Ἔλεζε γάρ τιν ὧς σὰ χείσονα ΤΠλείω 

βροποῖσίν ἐστι σῶν ἀμεινόνων] Ὑἱάσίαχ Πίο 
Ῥοδϊα ποςίογ Ἡοπποτυπα, {ὰοΙίο σοι πο- 
πηῖπε, Ἰαιάατο, 6αππᾳε «οπίρπεῖατα 1115 
τοβρίορτο Πίαἆ, α’. ν. 576. --- ἐπεὶ τῷ χε- 
ρείονα νικῷ. Ὑἱά. Ἐποηϊς. ν. 905. 

αγλιέδ. 
911. οὐκ ἂν ἦμεν ἓν φάει] οτι Γιεῖδε- 

τις ἐπ υα. Ίρδα υα ποσίτα εοππαα- 
ἄο ατααπαεπέαπι εσί Ώοπα ε55ο Ρ]υτα λία- 
ἐἷε. Ίμιν Ῥτο υἶία πορρῖπαϊ εδ Ἠδις, {άπι 
Οχωοῖν αππα 1,αάπῖ, Α{αγκι 

Ώο ρ]ταςϊ εἶναι ἓν φάει, νιᾷε Ὑαἰεκεπα. 
αἆ Ευτίιριᾶ, Ῥπαπῖς», 1549, αἀάᾳ Ηεευῦ. 



1868 ΕΥΡΙΠΙΔΟΤΥ 

Καὶ Βηριώδους Ξεῶν διεστα.μήσατο, 
-- / ξ . 

Πρώτον μὲν ἐνφεὶς ξύνεσιν» εἰτα ὃ ἄγγελον 205 
: ”» Ἆ ἥ 2 

915 Γλώσσαν λόγων δοῦς, ὥστε γιγινώσκειν πω" 
Τροφήν τε καρπου, τῇ τροφή τ ἀπ οὐρωνοῦ 

Έν Εοτῖπα ΏδογυΏτ ἀἰδογονΙτ. 

Ῥπίππαπα ααἱάστα Ιηήαεης πΠΕΗ{εΠ, ἀθϊπάς νογο πιΙποῖαπι 

915 Θετποπῖς Ἡησιατα 44Π5, {6 ΑΦΠΟΡΕΑΠΙΙ6 γοςσΠῃ, 

Ἐν 5ερυ]έιταπα {πασαπα, οί 5ερι]ίηγα; ἆθ εω]ο 

700. (ἀΐνειδο 5εησα 1196.) Βορμος]. ΡΗΙ- 
Ἰοεί. 1949. ἍµΆῬου. ͵ 

Ἐν φάει] Φάος Ῥτο βίος. δίς γτγσῃ]. 

Απ. Ἱ. 1Υ. ν. δΙ. Ληπα τοίετε: Ο ἴπιοο 
τηασίς ἀ]οοία φοτοΣῖ, «Ἠαγτιθς. 

919. ἐκ πεφυρµένου Καὶ 9ηριώδονε] 0οἆά. 
Α. Ἑ. ἐκσεφυρμενον ππα νοςε: θί )ριωδή 
Α. οὅαπιις ἀῑοέαχ Ἠος ἔοαςςο Τία]1ς απί]- 
αῖ6, ἐκ τοῦ Αηριώδους καὶ ἀγρίου μεταθαλεῖν 
σὺν δίαιταν. Ὁλαίατο]. ἵπ Ἀτπα, Ρ. 7ο. ἘὮ. 
υῬί αἀάϊάϊςδο ροίωῖέ βίου, [αὲ ἵπ Ἠῖ5 οπῃ- 
πῖριι5 εχεπηρ[ῇς, | νε] δεη]ρΣίς5ο βίου ΡΥΟ σοῦ. 
1άεπα Ι)ε]]ο Πώς ὤν σις αἴσκλοιτο, ὃς. Ῥ. 

Πδ. µεταθαλὼν εἰς «εον ἐκ 9 ἠριώδους βίον. 

Ἱοςίογ {η ΒΙΦΥΡΠΟ, ἄτακτος βίος καὶ Φηριώ- 

δης. Μαν. 

Μ5. Ἐ.. ἐκπεφυεμένο θί πιοχ ηριώδή. 
Τη ρτῖοτί οοπρεπΏ{ ΜΑ. 6. «6. 

Φ]Ι9. 986. Αἰνῶ δ᾽ ὃς ἡμῖν βίοτον ἐλπεβυεμένου 

αοιὶ «ηριώδευς «}εῶν διεστα»µήσωτο, 

πρῶτω μὲν ἐναεὶς σύνεσῳ», εἶτα δ ἄγγελον 

γλῶσσαν λόγων δοὺς, ΩΣΤΕ ΤΙΝΩΣ- 

ΚΕΙΝ ἔπος. 

Ἐετυπι, πας Τποδος5 Ίος Ίοςο τοςσπ5οί, 
Ῥοποβοίαπι αἆ Ῥτοπείπομπα Ῥ]οτάπηαια 
ααίοτθπι το[ογτῖ 5ο]εί. ν. {Ἠδομγ]άπι 1Π 
ῬτοππθίἨ. 447. 5644. ἀπάςε Ὡοδίθτ {ογβίέατι 
ααχῖί βίον πεφυρμένο. Τπ Ἠος απίετη ]ο- 
ο οογ:σεπάιιπα 5Η5ΡΙΕΟΙ: 

γλῶσσαν λόγων δὺ., ΩΣ ΤΕΓΩΝΙΣΚΕΙΝ ἔπος. 

ᾳαο, ηῖ {αΐ1ου, 5εΏδας Ἠογίπα ΥαΓρογΙτη 
να]άς Ἰαναίατ. Πήπαμαπι εις ἀεά[έ, φιια 
φογθα ἀἰδεϊπιοίε εἰ εερίαπαίε, ία αἱ αὖ οπι- 
γϊδιι ὑπίειραπίι, ΏΆτοίεγτε ᾖοβδεπιιι. 
Κορίοτ 1η Ελεείτα 808. 

ο, 
δεστότης δ᾽ ἔμιὸς 

τάνανσ) εὔχετ' οὐ γεγωνίσκων λόγους, 

Ῥγο αἱπαρ]ῖοϊ λέγει. (Ἠεδγομ. γεγωνίσκει. 
λέγει) Ἠδο]ιγ]ας ἵπ Ἐτοπιείμ. 6398. 

τί δῄτω μέλλει μῥὸ οὗ γεγωνίσμει τὸ πᾶν. 

ν. Ῥουνῖ]]ε π Ὑαηπο (Οτίάσα. ρ. 150. Τη- 
(ογρρ. ἩἨοξγολ, Ὁ. Ῥίειδοῦ. ἵπ Μανίη. 
Ρ. 114. δα. Οπίθτάα Ἰενῖς οδέ Πίοταγυτα 
(γαπερορ]ο, ε]ας5 οἵπη]α οχειηρ]απι α- 
Ρεπηιις ἵηπ Ἐτασιπεπίο Το]είῖς αρ. βίορα- 
ΗΤΩ ΑΘΗ. ΧΧΧΥΙ1ΙΙ. ρ. 951. 41. αδί 
ΘΟΣΗΠΑ γαπ]ίας - εχασίίαθαΣ, αι εκ] ίαπα 
ΦΙΠΙΠΙΙΩ ππα]ατη ριίαη{, ππασπαπηατο, αδὶ 
Ίοςοτιπῃ 5αρε]απίτι, οχαπΏ Παρεηί. "ἶση. 
οι ΑΤὶςΙρρο Ἱπαιῖέ, καὶ ὅμοια ἡ εἰς δου 
ὁδὸς, ἤ σὴν ἄρχην εἴ μὴ σαφήση, τί σοι μέ- 
λοις ἀλλ᾽ ἡ περὶ παφης ᾿ΑΤΝΟΙΑ πολλὰς 
τραγφδίας ἐποίησεν. ΌΟεοδπεγας εοχχαρίαπα 
νοςθπΏ 1π προνοία τωυίατί νυ]τ. Οοισίσαπα: 
ἆλλ᾽ ἡ περὶ σαφΏς ᾽ΑΓΩΝΙΑ πολλὰς κ. π. 
λ. Ἡ. 1Πσοης πιος ο ἱπερίάαίο. Ὦε- 
ΏΙοΡέθιθς χο ΌΟ0Υ. οὕτω ὃ ἦν ὁ Φίλιππος 
ἐν φέβῳ καὶ πολλή ἀγωνία. ---ΜΟΣ Υ. 918. 
ηΟΠ ορας οδί οιηοπάαίῖοπο Ἰακ]απάϊ 
αµαπα οἱ Μιβστανίας τοίο]]ῇτ, ἄρδεν γε- 
εγραγε αιιά, ν. Ἠ γεεπρας αἆ Ῥ]ιιέ, ἆε 
», Ν. ὓ. Ρ. 117. «ὧαεοῦς. 

914. Τη ποππα]]ής Ῥάῑε, Ἰεσίεαιχ Πρώτα 
μὲν ἐνθείς. Ἀαχηθρίις οἀῑαΙί, πιοδεῖο απ 
ΡείπαΙ5, Πρῴτον, Ῥτουιέ ηείγάπα ρορί]αβαί. 
οὲ ία οχμ]ραηί Οοάά. Α. ἙῬ. Ῥεϊιάο, 
ὤγγελον γλὠώσσαν λόγων δεὺςε: απίε αππεπη, 
Ἠοπιῖηες εχαπε Μυτυν εί {ρε ρεοιδ. 

Μαγλ!, 
πρῶτον] Πία Ν9, ππίογααε οί Ὦ. αέ ]α00 

τοσίο Ῥαγπορῖας. Όσα πρώτα. Μιωρ. 
915. 1αςοῦς. εἰ Ἰλακεί. Β. ος. ΤΙ. Ρ. 

76. ὡς γεγωνίσκεν. ΠΗέγππατι. 
916. 5. Ἔροφήν σε καρποῦ, τῇ σροφῇ σ᾿ 

ὧπ᾽ οὐρανοῦ Σταγόνας ὑδρηλάρ. 1θείοτὶ 
αοοιγαίο Ώσος να φαεἰςίαεῖοηί, πίουπασιθ 
εροοῖορα γἱάσαπέυτ.  Βοπρείε «Ρο: 

Τροφήν τελαρποῦ γητραφή, μοὺπ᾿ οὐρανοῦ 

Στωγόνας ὑδεγλὼς, ὅχο. 

υέ ἆμος ππασπος ἁῑνίπα Ῥοπϊσηϊίαεῖς {01- 
έο5 ΙΠππιιθτεί, Τεγγαπι, εί (αἴπι, 5εα «4ὲ- 
γεπι: Ἰπταςία ο ίογγα, Ῥμανίαπι ἃ οα1ο. 
Δοὺς σταγόνας ὑδρηλὰς ἀπ᾿ οὐρανοῦ, εδι Ῥ. 

Ῥαυ]ϊ οὐρανόνεν ὑετοὺς δ,δοὺ., Αοίοτ. χὶν. 
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Σταγόνας ὑδρηλὰς, ὡς τάγ ἐκ γαίας σβέφη, 

ἜΑρδη τε νηδύν. πρὸς δὲ τοῖσω χείμνατος 
Προθλήμωτ), αἱ φον τ) ἐξωμύνασθαι Ὑεου" 

990 Τ]όντου τε ναυστολήμα»)» ὡς διαλλαγὰς 

ΦΗ]]α5 Μιαπιῖάας, αέ αἰαπίας, απα παδουΠ(τ οχ (ειτα, 

Ἐν τουγοσηέ νοπίτοτα: Ργωίστοα νοτο αἀνειδις ἨἩγοπηεπα 

ἨΠαπϊπιοηία εί αἆ αδίιπα 1)6ἱ δοζἱς ατοσΠάτΙΠῃ, 

9350 Ἐτ πιατῖς πανΙσα(ἴοηπθιη, οί οοπηπηετοῖα 

17. ὕδωρ ἐξ οὐρανοῦ, Ῥ]αίατο]. ἵπ Βγ]ία αἆ 
Πη. οἱ ΧοπορβοῃΠ. ναε. ΤΥ. Ρ. 519. Ὦ. 
αφια οα[εδῖν, Ἠοταίο. Τά Τ' 5ετῖρο Ρτο 
σώ γ᾿, Ῥτορίος "Αρδη ΤΕ. Μαν. 

προφήν σε καρποῦ, τῇ τροφῇ τ'] Νο ᾱἷς- 
Ῥ]ϊοθγεί σαφήν τε καρποῦ, σῇῃ ταφῃ τ’, αϊ 
φειηθηέῖς ΠοἩ Ιπο]οσαπ φεἰοιπαίο 5ερι]- 
τυχα {ταπιοη ααάϊΙαί. ἉῬιαίατοπο {ορίο, 
ΑΑσγρᾶϊ αάπτεσθαι τὸν Ὄσιριν ἀῑσιιηέ, 

ὅτε κρύπτεται σῃ γῇ σπειρόµενος ὁ καρπός. 

ΟΡ. Μογ. Ρ. 6τ1. Οιῖ ος αΠαπα 41ῑο- 
απαε απποπ(α(ἴοπεπα 5ισσοτ, Πθπιρο τί 
Ἰοσαίιχ κρυφὴν οί κρυφ;. Κατακρυφὰν μα- 

Ῥεί Βορ]μος]ες (Ε4. Οοἱ. 91Τ. Αι. 
917. Ῥτο σρέφη Ἰοσεπάιπα {οχίο σραφῇ, 

πιέγίαπίαν. Λ{µςο. 
318. "Αρδῃ σε νηδύν] Ε{ ιαῖ τὶσαῖ υοπίγεπε. 

Ὑοπίτεπα οι], Υα]ὶ φιογιπι ὃ πο ᾖοηιῖ- 
ή, Ἠθθιιο «θίεΓογΙπ απιίπιαζιώι: 
οπῖπῃ ποπ οχαςυα ρ]αν]α[1, 5εά οχ {οπές 
εί Πιπαπίθιας (ποη οεπίγεπι γἰσαχιέ, 568) 
δΜΐπι εεάαπέ; παπάς ροσιία «4ε]είοία, εἴ 
Ἰδιά ΤιαςαΏῖ, δαξἰς εδ ροριΐς Βανίαδφις, 
(ργοσφιο. Ορίπος, "Αρδῃ τ᾿ ὤννδρον 8ο. 
γαῖαν, Ῥείεπάαπι εκ ρτασεάθσηπα γοτρι: 
εί ια τέσαί δἰεζαπο. ϊ επῖπα ἆαο 5απέ ρτα- 
οἴρυῖ εδας ῥΙυϊς, 41ος 56ἴππμς, πθιηρο, 
υί Ρρίαπίας αἰαί, οἳ μιά γἰσεί (πο. υεπίγοηι, 
5ο4) {ογγαπι δἱοσαπι οί Ἠάπιοτο οατθηίθΠΙ. 
ᾗ ἄνυδρος, 5ο. γ” Τε χώρα, 58ρε οοευσηῖξ: 
νι. Ἠετοάοί. ΠΤΙ. 4. 9. (σὴν ξηρὰν Μα. 
αχ]Π. 15.) ἈΝονίες εκ Ἰπεσι. Ἰχασωά. 
Ρ. 505. εᾱ, Βατῃ. εαάθπι οπΙἱδδίοπο ΑΙ- 
ει] : 

. ο) λ 

Ερᾷ μὲν ὄμβρου γα: ὅταν ζηὸν πέδον» 
”’ . ς΄ - 

 Ἅκασρπον αὐχμιῶν νοτίδος ἐνδεῶς ἔχη. 

ν]άθ ᾳπας οφ υαπέατ 1δῖ,.  Οοάες Α. ἀρδει. 
Τοΐσι Ῥχο Τοῖσδε 1. 6. φούτοις, ν. 918. 
;"Αρδη πποίαρλοτίζε γεεγοεῖ, γοβείαἰ. Απὶς- 
ηάες Ἠοπος, ἆᾳ Φπηγτπα: αὖξον καὶ σοέ- 
φον καὶ ἄρδον (τὰς ὄψεις.) Ῥ]αη. ΟΡ. ἨΤου. 
σὸ Χαῖρον ἄρδεται καὶ τέθηλε Ῥ. 848. 4. 
Ἠ. ΒιερΗ. ο αν 

”Αρδι] Ῥοτρῃμντ. 4ο Αὐρδάπεπί Ῥ. 570. 
ξηροῦ σώματος, καὶ μὴ χυμοῖς, ὤλλοπρίων 

σαρκών ἄὤρδομένου, Ἐἱαίο: σὸ λογιστικὸν ἄρ- 
δόνσος καὶ αὔζοντος, Ρ. 714. Ἐά. Ες, νά. οἳ 

Ἴ66. 06. 1095. Α. Μιας. 
Οἱ πα εοάεχ ΑΔ. Ἠαροαί ἄρδει σε, Ιοεί 

ιιςρ]σατῖ, φοπρίτπα οἶίπα Εαῑςςε, αἷς τώ σ᾿ 
ἐν γαΐας τρέφει, ἄρδει τε νηδύν. Ηεγπιαπῃ. 

919. ὨἸροθλήματ’, αἶἴθον ἐξαμύνασβαι 
Θεοῦ] Ἐκεπιρ]ατία τοπεπί αἴθον. Ἐοτίε, 
χείµμαπος Τροθλήματ᾽ αἶθόν τ' ἐξαμύνασθαι 
Θεοῦ. (Εέ δῖο Ἠεαίμῖας,) Οοπδίιςῖο 
η]έ χείµατος προθλήματω, προθλήματά τ: 
ἐξαμύνασθαι πὸ αἶθον (αγάθπ», 1. 6. αγάο- 
γεΠι) Θεοῦ. Ῥος οἷα» Ἰπίε]]]σο ἆοπιον 4πο- 
ᾳ.ς6, ΠΟΏ υοδίο5 ΦΟΙΙΠΗΠ. ἨῬ]αίο ἵπ Τίπππο 
(ρ. τη, 170. οἆ. Α]ά. Ε οἱ.) οἴίαίαςα Ὀϊου, 
Τ,οπβῖπο περὶ Υψ. 5οεζ. 53. γοσαῖ οαγπεπε, 
φροθολὴν μὲν καυμάπων, πρόθλημα δὲ χειμώ- 
νων. Το Θεὸς Ῥτο δοίο νῖὰε Ἠϊς Ώατηοδίμπα, 
οί Τά. Οαπῄοποπι Ἐππεπάαί. ΤΙ. Ι. 
Ἠοτοάοίι5 αρρε]]αί Φοίεπι σὸν Θεὸν, 1). ΤΠ. 
24. ὙΝαἰεκεπατίας αἆ Ῥλμαπῖς, 766. 
ἐ6 χείµωτος Προθλήματ', αἲθός σ᾿ ἐξαμύνασ- 
θα, 9εοῦ. Ηέθταπα σ᾿ οπηΐδσαπα αἀ]θοῖ; πος 
5ΡΓεΥοτΙπα: Πρύθληµά σα’, αἲθός σ᾿ ἐξαμύνασ- 
θαι θεοῦ. αἶθόν π᾿ Ἱ. 6. αἶθόν σε, ἩἨθαίλίας, 
Τὸ αἴθος Ἠαροεηί Τ,οχῖσα, εκ Αροοπῖο Ἠ]ο- 
ἀἱο ΤΤΙ. 1505. οἱ Ἱία ΜΠίοπας ποστς οχ 
οοπ]εείωτα, αἷθός στ’.  Ἠαο ἆῑο, σροφὸν οί 
πρύθληµα χείκατο., δο. ἆααδιας νοεῖρας5 
εχρεϊπηϊς Ὦ. Ῥαυ]ας 1 πα. γῖ. 8. δατρο- 
φὰς καὶ σκεπάσµατα. ΟΙ. Ἠοϊρκίας Ἱοσε, 
Πρόθλημα κ᾿ αἲθον---- Θεόν. «εδ αἴθων Θεὸς, 
Ἰπᾳα]έ, οδί οἱ. Ὑοί. Ἐν. τοσίε Ἠαῦεί 
αἲ φον 6ΙΙΠΙ αροδίορμο.”. Αἀάάο, οί ἵία 
Ἠαβετα Α]άϊπαπα. ὁ αἶθοε Ααείοι Ἠ]ιοςί 
990. ναυσὶν αἶθον ἐμξαλεῖν Πάπορδα, 

Λ{ατλ. 
Αἶ9ον] Ἠοειε Ἐ. Ἐαῦετ αἲθόν σ’, Ἐκ- 

είαΐ νοχ Ημος. ν. 990. Μιας. 
Α9ον ἐξαμύνασθαι 91ου] παπα οί στὸ 

αἴθον α ρατεεῖρίο αἴθω, Ἠτο, ιί τὸ Φλέγον 

Ρτο Φλεξι, απ ὁ αἶθος, (μὲ σὸ αἶθος αριά 
ΑΡροιιοπίμπα Α1ροῃ.) 4Π Υετο οοτγὶσαίωτ 
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” ὦ οἷ 
Έχοιμεν ἀλλήλοισω, ὧν πένοιτο γή. 

1] / / -- 

ο ΣΑ δ' ἔστ ἄσημα, κοὺ σαφῶς γιγνώσκορεν, 
””- ’ Ἅ 

Έις πυρ [Αλέποντες, καὶ κατὼ σπλάγχνων πτυχας, 

Μάντεις προσήμιαίνουσῳ», οἰωνῶν τ' πο. 
996 ᾿ΑΡ οὗ τρυφώμεν 9εου κ 

4 ο” 

215 
λ / 

2ατασ/ευή) (ίῳ 
/ ω »] ”- κ 

Δόντος τοιαύτη», οἴσι οὐκ ἀρκεῖι τᾶδε; 

ἨαΡεσεπιι5 1Π{6Υ ηος, γεγιώ, αιῖρας Ἰπάϊσεί {ειτα. 

Έα: αὐίεπα 5µπί Ισποία οί ηοΠ οἶατο εοσπορεῖπαυ5, 

Ἰπίμεηίες 1η Ίσποπῃ, εί Ῥεγ Άρτας εχίογµΠη, 

γαίρς ρταάϊοιηί, εί εκ αγ]. 

3935 ἈΝοππε Ισῖέαχ 5αρειβῖ 6υπΏΣ5, οµπα Ώεις αρραταίαπα νΙία 

Ῥοεάστίε (α]επῃ, ααῖρας Ώσο ποή 5μ(Ποῖαπί2 

Ίπ αἶθος, θείο. Ὑἱά. πω. Ῥοσίιτη, ααῖ θέ 
σὸ καὶ ἀθεςο οὔδετναί, νο] ἴπαῖ]ε οι]ᾶ. 
1,εσεΡαίυχ ο]ἴτη αἴθον. Θεὺς νετο Πῖς αὐ- 
φο]μία Ῥγο κοἷε Ροπῖέατ, α{ί 5αρτα ἨΠεάεσς, 
ν. 555. εἰ Ἱπίπα Ἠυ]ας {αῦ. ν. 4Τ9. ῥΒὶςο 
γηρῖ]ας Ῥτο Ὑεπενα Ἠδυχραί, ἀπ. Τ.. 
ΤΙ. ν. 6539. ἍἈΙεπεεπάο ας ἀμοεπίο ἄεο, ---- 
ἆο Ύ΄απετε Ίοᾳ1θΠ5. «Ἠατπες. 

Ίος. αἶθες: καῦὺµα. «Ἠεε]ς. 
990. Τιόντου σεναυστολήμα», ὡς διαλλα- 

γὰς Ἔχοιμεν] Ἐί τηαχῖς παν]ραίοποτη, αέ 
εοπηπαρτοῖα Παβεαπαας ΙΠί6Υ πος ΤΕΓΙΠΗ, 
ααῖρας Ιπάϊροί αἶηια ἵεττα, αιί Ῥτονίη- 
οἷα: Ωιοά, αέ 2οἩ. Ἐτοάσιας πποποί, νῖ- 
ἆοτο Ἠοάϊε Ἠσοί 1π Ἠϊ5, αι ος τερεγῖς 
ΏΙΡΕΣ 1ηςι]ῖς αἀνεμιιπίας, Ρίἱρεγ ἀῑσο, τι- 
ἑταπηαε σαδδίασα, πἰπσίδεν, αίαιιε 1 σεπ]5 
ία, ααἴριας τεσίοπο5 ποδίγα; «ΧΓοπί, 

βαγπε», 
991. Ἔλαμεν ἀλλήλαισι, ὧν] Ὠϊειῖπο- 

ἄο Τοτίε Ῥοπεπάα εδέ Ῥοδί Ἔλχιοιμεν: εί ἆλ- 
λήλοισιν 5ΙΠΠΕΠάΙΤΗ 56η5ιΙ ζλλήλων: διαλ- 
λαγὰς σούτων ὧν γῇ7 ἀλλήλων πἔνοιτο. γογ- 

φπιία[ίοπιθν εαγιήι γοτιπι, «δις {εγγα τι- 
ἐγίωδφιιε παίσοτεί. [δίε ν. 686. ἀλλήλων 
ὄχους. τρΙ ν1άς.Ί Πήαγᾖ). 

999. κοὺ σαφή, γινώσκομεν Εἰς πῦς, ὅτο.] 
Οοάϊεος Α. Ἐ. (6. σαφως. Ῥτεε]αῖε. Ίιεραο 
εί ἀϊδάπσιςε: 

"Α δ' ἔστ' ἄσημα, ποὺ σωφῶς γωώσμομεν» 

Εἰς πῦε βλέποντες, ο) Ζωτὰ σπλώγχνω» πτύχα: 

Ἰάντεις προσηµαίνουσι», οἰωνῶν σ πο, 

Ἠας οεπῖπι οπηπία, Ισπίσριοϊμπαι, «Ἱπεκρί- 
οἵπι, ει 4υἱρίοίμπι 5εα «4μδρίοζμπι, θὰ 
ναΐοε ΡεγΗπεηί, ποΠ 1σ]έιχ τοσίε ἀῑεῖ ρου]έ 
γινώσκομεν (ἡμεῖε) εἰς πρ βλέπονσες, 5οᾶ 

μάντεις εἰς πὺρ βλέποντες, το. προσηµαίνουσιν. 
Ἠεϊξκίμς εἶπο ΝΠ9Ρ. ΓεΠοῖίετ Ώπς 1οσιιΠ1 

ἀῑκαπσίέ, κοὺ σαφῇ γιώσκομεν, εί Τασία 
οοηρίτωαχῖέ, καὶ ὢ οὐ σαφή γιώσκοµεν, οἱ 
μάντεις, βλέπονσες εἰς πρ ---- προσηµαίνουσι». 

Λ{αγᾗ]. 
σαφώς] Τία ΜΡ5. απηρο δί ἘὮ. Ὑω]σο 

σαφή, οµπα ἀῑςιαπεοπο 1πίες σαφή εἴ γι- 
νώσκομεν. ἸΜιςα. 

Ἠεῖε]., Ίαπι ἀἰεάπείίοπεπι Ῥοδέ σαφή 
(οἡεπάαπα νΙάεταί. Ἠεεί.. 

δίο Ματκ]απάας εκ ΜΡΒΡ. ἍΑ]ἱά. εί 
εζἀ. νείί. κοὺ σαφῇ, γινώσκομεν. ΠἨέγπιαγ. 

907. “Ἡ φρύνησι] Ἠος 1π Ίος Ῥτο τὸ 
φρόνημα, εἰαίῖο απϊπηϊ. οἨ. Ῥτοάσις εςκ- 
Ῥοπί{, γα(ϊο ας ιαἱοισπι Πιπιαπσ, ΠΟἩ, 
π{ πη]μῖ νΙάσέατ, τεσίς 1Π Ίος Ίοεο. 1άεπι 
απέθπη αἶῑο νοςαρι]ο Ῥοδία Ῥτοχίπηο ἵπ 
γογοιι σὸ γαῦρο Υοζαξ,. «ΠαγΊι6δ. 

938. σὺ γαῦρον δ ἓν χερον κεκτημένοι, ] 
Χεροῖν οδί οοπ]οσίιτα ΟαπίοΙ, Ῥατποδῖο 
{ασσπίο ἵη εοπίέοχέιπα αἀπηῖςσα, Ἑάπίοπες 
Ῥτίογος Ἠαβοπέ χερσὶ, παπάς {ρορτατα φρεσί. 
Εε ἵσα Ἱηνεπί Ιπ ϱ0οἆᾷ, Α. Ὦ. Ο. εί ες 
εοπ]εσίατα Ἠεϊκκῖις. ο σος θεήμν 
γαῦρι Ἑλιατεμας ἉΠαπο, Ῥ. 416. Ὁ. 
Α ιά οδί κόμπον ἓν χεροῖν ἔχων αραιά 
Ατκεμγ]απα 8ερι. αἆ Τε. 4Τ9. Ἱ. ο. 
βραλίοσω: ἄε 4πο υ]άε Ίηπβα αἆ ν. 418. 

Λ/{αγλ1. 
Ἐά. Δ]ά. χ:εεσὶν, Ρο απο Ἐάῑίοτες, Ρτᾶ”- 

ουπίθ Οαπίστο, χεροῦν. ΜΒ. αίεταιε εί Ἐ. 
Φρεσὶν, ταέ {ε]ῖοϊκεῖπιο οππρπάαγεταί Ἠεῖδι- 
15. Μος. εκΜ, 

999. Δοκοῦμεν εἶναι Δαιμόνων σοφώτεροι] 
Τονυϊρίίοποεπα Ἠῖςο Ἠαβες τποχΡῖ, 41ο πι]- 
Ίὰ5 πωπο ΓΓοιοπίῖος αι{ τπαρῖς [αία]ῖς εσί 
Ἰπέεγ Ἠοπηῖπος αἱ αλοφυία Ιπίε]εσία εί 
απἰπαϊ ἀοᾶρας Ῥτασσί]ετο εκἰςάπιαπ{αγ. 
Ρίο εἰ σαρίεπέία οἵπα νιἀοραίατ Ἕλλησι 
µωεία. ἸἨαίοποπα Ἠα]α5 το γιἀςρίς Ἰπ 



--/ ο. ὃς 2’ « 

Ἔενοισιω ὧδ Έδωκας. ὡς 

Ὑπάεγετηαχ ο55ο 5αρ]εηᾶοτες ἀῑῑς. 

γεισια ρταοεάςηΗῖ, πεπωρο Γασέιην 5ἶε διι-- 
Ρετδίαπι. ἸἨΜατκί. 

9329. Δοκοῦμεν εἶναι δαιμόνων σοφώτεροι, 

"Ἡς χα) σὺ φαίνη δεχάδως, οὐ σοφὸς γεγὼς 

Ὅστις 2όθας μὲν «εσφώτοις φοίβου ἐυγεὶς 

ἔδωμας ΩΣ 3ΖΩΝΤΩΝ Ἐλνοισεν ὦδ 

ΘΕΩΝ. 

Ὑατίε Ώμπο Ίοσυπα Ἱπιρασπαπέ ο ἀθίοι- 
ἀαπε. Ἠσαίλῖας ααϊάεπα τοσίθ νΙάΙε απ{ῖ- 
Ώιεςίπ ο55ε ἵπ Πῖ5 νετΏῖς ---- ὡς ζώντων Φεῶν 
ΕΕ ν. 940. 5644. 5ΕΠ5ΙΤΩ {απηρΏη ΠΟΠ εαεΐς 

εχρεάῖί, Ἐπτιριάος Πα 5ἶπο ἁπβίο νο]αῖε: 
Αἀταδίαπα Ῥαταπη οοησίαπεῖς απ]τηϊ νῖταπα 
πηοάο οὈδθουίππα 65ο ΤΏθογυπα οτασι]ῖς, 
(αές ευπα β]ας Τγάεο εί Ῥο]γπὶοὶ ἆαταί,) 
πηοᾶο 115 πποτοπα σεχοτο πο]ιῖςςε ---- Φέσ- 
φατ᾽ εἶτ᾽ ἄτιμάσας 

βίᾳ παρελ»ὼν }εοὺς, µε τ. λ. 

Τπ ουπάθπι 5εΠ5Ιπι ἀῑσία «απί Ὠσο 9ο- 
Ῥ]ος]ῖς ἵπ (Ρ4ΐρο (ϱοἱ. 977. 

Σα) μὴ, «}εοὺς τιµιῶντες, εἶτω τῶν «}εῶν 

ὥραν ποιέσ»ὃε μηδαμῶς. 

εινα: ὡς ζώντων 9εῶν αι ἀθίοπάιπε, οἷς 
εχρ]ίσαπέ: ασ αἱ «ῖῖ γευέεγα θτἰδίεγεπέ, εἰ 
οπυπία Θογιώπι ᾖοίεδίαίἰ φιθ]εοία εδεεπέ. 
Φεὰ ἆε «ο πε ἀπρίίατο απἰάθτα Ροίογαί 
Αάταρίας; Ἰά αιίεπα 6ὲ {αςθτο Ῥροευῖέ οί 
{εοῖί, αέ ματηνίς Ώεος ο-ςο εί οπηηία σι]- 
Ῥεγπατο εοἶταί, 1]]]ς {8πηθη ἀῑοίο αιάϊῖτε 
πο]]εί. Τεσεπάωπα {οτείίαπ, αέ ᾖασία οἷε 
απ(λοςῖς : 

΄"Όστες κόρας μὲν Φεσφώτοις φοίβου ζυγεὶς 

Ἔθνοισιν ὧδ' ἔδωμας ΩΣ ΣΩΖΩΝ ΤΑ ΘΕΩΝ. 
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ἸΑλλ᾽ ἡ Φρόνησις τοῦ εοῦ μείζον σ»ένειν 

Ζητεϊ: τὸ γαῦρον ὃ ἐν φρεσὶν κεκτημ.ένοιν 
Δοκοῦμεν εἶναι δαιμόνων σοφώτεβοι. 

990  Ἡς καὶ σὺ φαίνει δεκάδος οὐ σοφὸς Υεγὼςο 

Ὅστις κόρας μὲν, «εσφάτοις Φοίδου ζυγεὶς. 

220 

/ ο. 

ζώντων }εὼν. 

5εά απίτηι5 ποδίογ Ῥ]ας Ῥο556 4παπα Ώειις 

Ωπστίς: {αδίατῃ αμίθπα ταεηέῖθιας Ὠαῦεηίος, 

350 Ώιο ϱ πΙπΠετο {1 αποφαθ, ν]άθεῖς 655ε ΏοΟη 5αρῖεης εχῖσίεης, 

Ομ Ε]ῑας, οτασι]ῖς Ἐπαβρί εοπςίτῖοξας, 

Ρίο ἀεάϊςεῖ ρετεστ]πῖς, αί ναϊεϊπαπεῖδας ἁῑς. 

ΕΠίας {μας Ποδρίέδις ἀθαίκε, μὲ Ῥλαδις 

Φιιδκεγαξ, {απιφμαπι Ίλεογιπι πιαχιάαία 6156- 
φιιέηγς; Ῥοδίεα αιίετη ναίτπτα, Ώθογιτῃη 
νο]απίαίετα Ἱτετρτείαπίίατη, τεςροΏδα ηθ- 
σ]οχῖ»ιτ, ερ ἵρεε οοπίταἁϊεθης, πηοάο οἳ- 
{αππρεταης Ὠϊϊ, πηοάο οογυπα Ιπαροτίαπα 
ἀείτοείαῃς. σώζειν Ἠος «επδι 5εχοεηίες α- 
ριά Ειπρίάσπα οσεὐτεῖε. Υ. ὅδ6, 7. σώζων 
νόμον πανελλήνων, γ. δΤ4. δίκης σώζων φώος. 

1η ν. Φεῶν εδε ογηϊποςῖς, ος ἵπ πιεάῖο 
γοτσι {οηιιεη(ϊςοίτπα, ἵπ Απο ϱοσπε Ἰο- 
εστι Παῦετε Ροίεςί. Υ. 491. 

ὅταν γὰρ ἔλ η πόλεμος εἰς ψἤφον πόλεως. 

Φορ]μοε]5 Απεσ. 3989. 

οὔκ ἐστιν ἀλλὰ ταῦτα γα) πώλαι πόλεως, 

αἀάοε (ά1ρ. Οοἱ. 47. 
Ομ Ίουας Ἠάπο 5εαἶέαχ, είπα «ΟΤΓΙΡ- 

(6 Ἰεσίίατ. «αοοῦς. 
950. "Ἡς καὶ σὺ φαίνη δεκάδος] ἍἘπ φιια 

ἀεοιτία ἔμ φιιοφιθ εδ: Ἱ. 6. εκ 440 ΠΠΤΩΘ- 
το. θυπηέαπα α ἉΠλία, Ἠεργεβῖας: Δε- 
χάδες: οἱ ἐν σης σάξεως τῶν δέκα στρατιω- 

φσῶν συνεστῶτες. ΤἨοπιοτ. Ι]αά. Ε. 136. 

Ορρίαιπ. Ἠα[ϊειιε. 1. 445. πολλὰς εἰς ἐτέων 
δεκάδας, ἵπ Ἡρίστατηπιαίε: ἴἀ ε5ί, αά πιας- 
πιπι πιιπιεγιπι αππογιπι, οἱ ΑπίμοΙος. 
ΤΙ. Ρ. 465. ο. Βιερ]. ἐτέων ἡ δεκὰρ οὔκ 
ὀλίγη. Ἑλαφάθπι οί ππείαρµοτα οοΠογς 
απιϊσογιπ, Βιοίοπ. Ἀετ. ο. δ. Ἰ1εσὶ 
ααοᾳιε οί ἀῑείπσιϊ Πῖο ρο586ί, 'Ἡς καὶ σὺ 
φαίνῃ δεκάδος οὐ σοφης γεγώ:" Ὅστις. ὃς. 
Έτ φιο ΠΊίΠπετο πιοπι-δαμτεπίε {πι φιιοφιε 
υἱάεγίε ε.εε; Ομῖ ἃς. «αγ. 

951. Φεσφάτοις Φοίξου ζυγείς,] δὶο ὁρ- 
κίοισι ζυγεὶς, }ιγε]ιγαπάο ἀευϊποίμς, Ἠ]οά. 
Τὅδ. κλοπή τε κἀνώγκη ζυγεῖς, οοασίµ5, α- 
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Δαμπρὸν δὲ 9ολερῷ δώμα συμµέίζας τὸ σὸν, 
Ἕλκωσας οἴκουε. χρῆν γὰρ οὔτε σώματα 

η ”’ ἃ ὰ / ν β Ν ο 
265 Αδικα θικαίοι τον σοφον ξυμμιγνύναι 

ΜΙρεεης απίεπα «ρ]επάϊάαπα {αποϊ]απα ἑπατα Ῥοϊ]ηία, 

Ὑπ]πογαςά ἆοτπο»: οροτίθί οπίπα ποῃις «ΟΥΡΟΓα 

355 Ἰη]αρία ]ηςεῖς πηίκοστα ᾖαδέπῃ, 

αοἰδ, Ῥορμοσ]ες Ῥμ]]οσι,. 1005. ὋΈυα 
ποίο, ης ι5, οἵπο ΜΡΡ. ποςθςςο Ῥμίεί 
Φέσφατ᾽ εἰς Φοίδου ζυγεὶς, θωῖα ϱα εοηδίΤΙς- 
Πο ἨαΡρείιχ Ιππία ν. 859, δέµας ἐζύγη εἰς 
εὐνὰν ὠνδρός. ἸΜαγαί. ὶ 

293. ὡς ζώνσων Θεῶν.] Τί υἱυοπ{ῖδιι Ι)ίίς. 
Ίνοπ Ιπίσ]]]σο αιίά να]. ῥΒεα]ῖσε ]οσῖε, 
ὡς λώνσων Θεῶν, ιί υο[οπίίδιις Ιοίίκ: οἱ ο 
αδδοηβίατγ Ῥατποςίας, Ἀοπ αὐπιετίπη, οἱ 
ἱπάυΡ{αίο νογΌαα λῶ Ῥτο έλω αἰοῖ ἵπ 
Ἐυπίρ]άϊς Ἰαπιρῖς, να] 1π π]]ο αἰῖο Αεάσο 
6ΟΥΙΡίΟΥΕ Ἰπνεπίδεθιη. 36ά Τοχϊοηπδίρας 
ΡΤΟΡΤΙΙΠΙ οΡΙΠΟΥ. γ]άο ΑΠΙδορΗ, 1,γοῖς- 
μαῖ. 95. εἰ Αεματη. 49. Ἠρίοβασπιαπα 
αραιά ΑίποΠπ. ΝΤ. δ, Απαετοοπί, Ο4. κ. 
ΑΠ Πῖο Ἱεσιαπί δόντων Θτῶν' αιοὰ ρτοῦα- 
Ῥας ρυίο:. Ἠτρροϊγί, 1452. ΑίοπαιΙ5 
ΧΙΙ. Ρ. 516. Ἑ. ὧς κατὰ Θεὸν γενοµέ- 
»η5 σης δύσεως, Ιπ 1 ΠΙΡΗαΗ, Όντασομ]ο- 
τάπα νοτο Ἠάεπι Βΐς Ἰεγίεογ εϊπσίε Ειτῖ- 
Ρ]άες 5υῦ Ῥειδοπα ἼΠοςοῖ: αιιοᾷ οἱ αἰῑρή 
ασε: Τα Ῥυίαρας ογασμί Αροιηϊς Ί15- 
8ΗΠ1, ΊἸάεπι ο55ε αιοἀ ΈΏεογυπι Τ1βδΗΠΗ : 
οὗ σοφὸς γεγώς. Αρετήας Ἠος Εασῖι Βο- 
Ῥμου]ες (4. Ίγται. Ἴδο. εαῦ Ῥει- 
5οπα «οσαδία. ᾖΖώντων τοείο Ἰαβοχο Ριι- 
(αι ΠΜεϊαις: [έ Πα ἀθαίκέ Πίας ἔμας 
ἔτι πια γΙπιοπίιπι διαδιι οΡασι{ὲ 11 ο01.- 
65 δὲεί ἴε, ἆεοβ 69δε εἰ υἴυογο εἰ οιίγαγο ᾖι- 

««πιαπαδ 765, ἐπἰδίπιαο. Αροάο»ῖ αἆ 
{ΜΕΝ (ν. 935.) Ἠαρείατ ν. 940, εἰς ΔΕ 
ἕε στρατείαν. 5α]ϊπα ἰεποπά πα Σὲ ν. 9505. 
66 (ρτο απο εορῃτοῖε σε) που 655ε αροᾶοξίη 
66 Ῥτεεεεάεπίϊς μέν. Εε δῖο Ῥοδί επι 
Ἠεαίλίας, Ίος 5οΠδα: Οπτασμ]ϊ πποπῖ, 
ἀεάϊςά Ώ]ας (πας Ποβρίάρης, ααςί Ὠ]ϊ 
Γι]βδεπέ: βεά οοπίτα, Ατοῖνος ἵη οχρεάῖ- 
ἄοποπα εἀακῖςῖ, «οπίεπηίο οτασ]ο, απαδί 
πα! ΙΙ αἱρδεῃί,] (οί Ῥοδί ουπι Ἡσαί]ι- 
της.) Αα]. 

ζώντων 3εῶν.] Ύοιρα ροδέέοπαα τἰάϊεα]α 
5υη{: εἴ {ΑΠΠΕΠ ποηπ ἀεσαπί απϊ ἀθ[εῃ- 
ἀαπίι, ΑΙ λώντων, α]ϊ δόντων Φεῶν. ἵ]- 
Άυππαας Ῥταναπι, οί ποη Ία]ας Ἰοο. ὮΏ9 
Ἐπωῦο επῖπα φοἰαπηππσάο Ἠϊο 56ΗΠ1Ο ϱ5Ε, 
Ἐεςοτίρο εαγεῖςεῖτπα, ορίπος, επιοπάαίοπο : 
ξένοισιν ὦδ ἔδωκας, ὧς ἕὺν πῷ εῷ. ΒΟΡΙΗ. 
Α}. 683, ξὺν τῷ Θεῷ πῶς καὶ γελᾶ κὠδύρε- 

αππα]απα, Ποξοῖας, ἆθος Ἱπωπποτέα]ος εί ποπ 

σαι. Τοαρ. Ἐπη. Θα. ἘΤ. 1. Ρρ. 457. Μιά 
Ώθ(ῦε λόντων, πθηυϱ δόντων, πεις ζώντων, 
Ώθφμε ἔὺν τῷ, Ἠε(Ιε χρώνσων Ῥ]αςεῖ, 
Ωιοἆ αἴί Νορίαοτ, ἆε ῬΠαβο 5οἱο 56ΙΤΠΟ- 
Ώρεπα ε.α, 1ά αιἰάεπι πα] ας πἹοπποπᾶ 
οδί. Ἠοείε ἀῑειπίας Ώεῖ ἴπ ϱεηοτο τὰ 
Ῥχορεῖρετε αιί νείατο φιοά Έμαβις εκ 
ἀΠροάε ρταεῖρίί αι νεία. Οσιετίς 1σῖ- 
{ασ οοπ]θοίυτίς αοοθεζαξ ηχο", ἔένοισι ὧδ 
ἔδωκας ὡς ΕΩΝΤΩΝ Θεών, Νοέας νοεγςῖ- 
εὐ]ὰ5 αριυά ἘἙ]λιίατοὴ, Οἷςο, Ρρ. 874. Ὦ. 
Αρορηίπεσπι, Ῥ. 206. Ο. ΦΟΙΒΟΝ ποτ 
υὐ ΕΩΝΤΟΣ ἔσπειρεν τέκνα. Ἱπ Αρρεπά. ἄ 
αἆ Τοαρ. Ἐ. ΤΝ. Ῥ. 461. ἍὮΆῬου. 

ὧς ζώντων φεῶν.] Ματκ]απάις, ὡς δόντων 

Όεων. ἨΝα]Ιπι ὡς χιρώντων, δ ον ίαπιφαπ 

11ἱς {ρδίς ογασιζα εἰοπι[ίζι», τα 
ἨΠομπεπάωπα Γοτίο ζώντων, οἳ Ῥτο μέγα. 

Ἀνναμένων αοοϊριεπάπα,  Οοπίετ Βορῆ. 
Ἐλοείγ, 1441. αλά, Έντ, 490. Απᾶσ. 465. 

Α455. 
ὧς ζώντων 9εών.] Οπααθὶ πποτία]επα νἱέατα | 

ἀοσοπρας ἀῑς. ἈῬθηδας ῆς ]οε: Τα | 
παβρῖ οχαει]α Ἱπέοτρτείαίας ϱ5 ἵπ ΕΙΠΑ 

Φαν αλὀ ηολῖς οἴπη]]ος, πος νε]]ο πια]πα, πωυ]έο 
πηίηα5 Ποπήπίδας 5µαάστε, αιιοά 15 1π 
ἀαπππιπα ορᾶαί. ἩΜαμοεπι αιίεπα 6η 
Ὀςα]1σεγο Ίασετο λώντων 9εῶν, ἀῑῑδ νο]εῃ- 
Ώδις. Ἠεςγοῃ. λῶ, Οέλω. ἩἘί λῶσα, 9έ- 
Ἄρυσα. ΑΗΙ Ιεσιιηί δόνσων. «Ταγπέδ. 

Ὀσα]. Ἱερῖί λώντω», 5εἆ Ἠας νοα Ὠοσῖσᾶ. 
ΑΙ δόντων, Ὠι]]α Ιπάο αεεαεἀςπίο 5εηίεη- 
σε ρετερῖοιαίο. οί αυἷά πππίαπάαπη, 
τηθ]]α5 ἔωτθί ὄντων. μὲν ἵπ ν. 991. τθβετίτ η 
αἆ δὲ ν. 940. οἱ ν. 92556, 999. αιαςὶ Ίη ρα- 
τοηίμοξῖ, Βὶο ρογρρῖοεπα οναᾶσί ςεπίρη{ῖα: 
Οιαῖ [δία» φιωίάεπι, ογαοι[ῖδ Β]ιαδί εοιδγίο- 

ἔτιδ, Ποδρίιθιι5 ία ἀεαίδΗί, ασ δἱ υἴυεγεπέ αἲξ. 
(1. 6. ας 5ἱ 4 τεγετα εχςίοτεπί εί οπηπῖα ἱ 
εοτάτΏ Ροίεσίαιἵ 5 ]1οἘγοπέτ) ---- πι εηρε- 
4ἱίοπιεπι ΌΕΥΟ οη1πιεξ «4γσίυοδ ἀπισέπιδ, ΟΊέπι 
φαΐθδ οοπίγα εαπι ᾖγοιιπιεἰαδδεπί, {το, 
ογασι[ίδ οοπιοηηέῖς, ἀἰΐδγιε αἱ εογιν Ίιατι- 
ἀαιίς υἱο[επίεν ροδίμαδίΐς, οἴυμαίεπι ευ- 
αἰαίκῆ,  Εεαίῃ. 

Ἐοάστα πιοᾶο φίταῖέ εί εχρ]ῖεαί γετυα 
Ἠεϊςκ. ἈΒεεζ. 

ἄν δν 
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ο / ην 

Εὐδαιμονοῦντας ὃ εἰς δόµιους κτᾶσραι φίλους, 
ΔΝ / 

Κομὰς γὰρ ὁ 9εὸς τὰς τύγας ἠἡγούμενος» 
-” ” αυ /΄ / 

Τους του νοσουντος πΊμασιν διώλεσεν 

Έτ Βοτοπίος ἀοπαῖοας ααοζαο 6ΟΠΙραταΤΓο αΠΙῖΟ05. 

Ώειις οπἵπη, ΟΟΠΙΠΩΗΏΟ5 Εοτίαπας σΙΒοΓΏαΗς, 

Βοπ!ῖ5 οα]απατα ίδιας Ῥογάτα[ε, 

Ματκ]απάας οοπ]]οΙξ δόντω», ὮοΥδοπιι5 
ἵη Αρρεπά. αἆ Τοιρ. ἵπ Βαῖἀ, Ρ. 461. 
ἑώντων. Αί 5ἴπορτα ε5ί να]σαία. Τα, ἵῃ- 
αυἴί, β]ας Ποςρίαῦις ἀθάϊςεῖ, ογασι]ο τηο- 
ηῖ(ως, Ιάεοααο δἵςο, τί ααϊ ο55ᾳ ἆθος ϱ16- 
ἄρτος: πιοκ αὐ{εηπι οκρεάἀ{οπεπα 5,σος- 
Ρῖ5ϊ, ποσ]οσεῖς υαίπα πιοπῖῖ5, ταὲ οἳ πι]- 
1 ε55οπί ἀΠ. ἸἨείετίιτ ος, ζώντων )εῶν, 
αᾱἆ ἀτικάσας ο εούς, ν. 941. ἍΠΗετππαπη. 

ο ας μον δώμα συωµίζας τὸ σόν.] Οοάἆ. Α. 

Ὦ. σωµα Ῥτο δώμα, {τεηασοπᾶ οοπηπη{α- 
Ποπο Πέσοταταπα σ εί δ. 5ιπηία Εοτίο Ώσο 
ΤΟΣ εκ νοῖσα 5θ(ΙεΠΙ, λαμπρὸν οἱ Ἀολερὸν 
τηρίαρµοτίσα 5αηῖ α βαγ]]ς νο] αημα. ὮῬο- 
Ἱεπιοα αραιά Ἰαοτοῦίατα βαΐίαγπα], Υ. 19. 
πὸ δὲ ὕδωρ ἄστὶ Ὀολερὸν αὐτῶν. Ίεπιε 
5ΡΟΕΤΠΕΓΕΠΙ λολερῷ ποταµµῳ αραά Ἠετοάοί. 
ΥΤΙ. 5δ. απαππ/άαπα 5οἵο (ποπηοάο δολε- 
ϱῷ Ἱβὶῖ οχρ]σατῖ Ροδοῖ λαμπρῶν ὑδάτων 
Ἀοπορβοπ Ἠῖδι, ὅταο. Ἡν. Ῥ. Ρ. 564. 
Ἑ. Ἐποϊιγ]. Ἐνππεπ. 703. εἰ ΑΡοεβ]γρ». 
αχι, 1. ἴπ Μακ. Τγτιο ΤὨϊδοτ, ΧΥΠ. 
9. 2α9αρὸς εἰ διαυγὸς ορροπιπίατ 9ολερῷ 
εἰ σεταραγµένω. Ματχ. 

δομα,] Μ.] αἴεταὰθ σώμα. σ. 
δὲ, Ε, σε. Φα]ίοπι (οποπάωπα, Ίος δὲ ποπ 

ο55ο αροἀορῖπ ρτασοεάεπεῖς µό. Ἠεῖςκ. 
994. Ῥοτ σώματα ἄλικα Ῥεγδοπιας δοπίες, 

Ἰη(ε]Ησῖε Τγάεα οὲ Ῥο]γηῖσσρπι : Ῥ6Γ δικαίοις 
σώμασι, ἰπδοπέίδις ρεγοπῖς, Ά]ίας Αἀταςε, 
Ατσίαπ εἰ Ώεἴργ]εῃ, Ι5ίογΤΏ Ἰχοτθς. Δί- 
χαιος, ἴπδοπδ, πί Ῥορλβος]. (ά. Οοἱ. 1047. 
Ῥ. Ίλισας κχα]. 47. ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος 

δίκαιος ἦν. Ἡλκωσας οἴκους, αξ φρένας ἕλ- 
χωσεν, Αἶ]ςθςῖ. Ξ99, Ἠαπς παϊχίπταπα ὙΤε- 
{αρμοτατυτα ἵπ Ῥοδία Ἠοάϊεχπο υῖχ {ΕΥΘ- 
της5, λαμαρὸν, "ολερὸν, εἲ ἥλκωσας. 

Μαν]. 
956. Ἐὐδαιμονοῦντας 2 εἰς φόξους κτᾶσθαι 

φίλους. Οοᾶῖσες οπΊπος Ῥατῖς. το φόβους 
Ἠαροπέ Σάμου: ταέ εὐτνγοῦνσας δόµους, 
Ἐ]εείτ. 298, ϱἳ εὐσυχησάντων δόµω», Ἰπ 
Ἐτεείπεο, αραἀ Φέοῦαευπα Τε. 49. ἸΜα]. 
Ίεπι 4ποηιε, Εὐδαιμονοῦντώς τ’, Ῥτορίετ 
οὔτε ριαεθἆρης, πὲ ν. 258. 599. 

ΠΜατκ!. 
φόβους ΙΠΙΘΥΡΥΕΙΟΣ κινδύνου:, οἶνε {οπηρο- 
οι, 1Υ. 

ἀξ αδήι 

ΤΑ Οπηοτῖς εί Ῥοτῖου]ϊ ρ]επα, αξ εὐλαιμονοῦν- 
σαθ ΕΙΤΠ φίλους οοπ]απσατιτ. ΝΤΒΡΘ. απι- 
Ρο εί Ῥ. δόµαυς, αιιοᾶ, Ἰοσρι α ΜΠατικ]απάο 
τεεθρέάτη, ΠΟΠ οχροεάῖο. ἨΜιςσ. 

«Ἑἰς φόβους κτῶσδαι φίλου».] 1. Θ. ΑΠΙΙςΟ5 

ζοππρατατε Ῥοΐθηίος οοηίτα Ὦε]]ογάτῃ Πηθ- 
ἴ15, ας αὀγτεισα, ασ ποὺῖς Ἱππροπάρηε, 

1γοίκτιι8. 
εἰς φόβους Ἠεαίμ. επι Ἐτοά. τοάϊε: 

Τεγτοτηιπι γοππεάία. δεί. 
1π ΑΙά. εἰς φόβου. Ἠεγπιατιι. 
25. ἡγούμενς,] Εασιπιαπς. ος ἀῑς- 

έπτπι γ]άείας εκ σι]σατῖ ορίηῖοηπε; ΠΟΠ 
επῖπα Ρῖε ποιο Υοτε 5ιρροηῖ Ροΐοςε Έ)θηπα 
ἵνα Τεγετα εχῖσιπηατε, (Ώατη οἷο {ο]]θτείατ 
Ἐτονϊάεηίῖα, Ῥταίες τηεπίρι Τ]εεοί εἰ 
Ἐυπρϊάϊς) 5εά Ἰοᾳυϊέατ Τήοεθιις εχ οἵεΠ- 
τα τετυπα πο 1πέτεπιεπΗ. Ες ἵπ Ί5το αἆ 
Λὼὠτ, (εηες. ΧΙΧ, 3δ. "Εξελβε, ἵνα μὴ καὶ 
σὺ συναπόλη σαῖς ἀγομίαις τῆς σσόλεως. 9 

Τοι, νῖτ Ῥοηπμς5, ποη οχῖῖσςοί, {Γαάτάπα 
εταί (εα]ρα αιάεπα 5ήα Ῥροςί Ἰσειά πιοπῖ- 
έαπῃα, 5εἆ {απαοη Γαέαγατα ετας) τὲ γῖτ Ῥο- 
ης «πα οείετῖς Βοάοτηϊεῖς Ρετίῖςοι. Ετ- 
ἰδίίπιαπιΣ Ισίέατ Ἠος Ίοσο νιάσίατ γε]]ε, αιιῖ 
Ριωαγί γΡοίεςί επἰδίπιατε, αι τος ασῖ «ρε 
Ρετγποϊ(έ, φιιαδὶ οχϊςτπατοί, Τα ν. 554. 
Έμεσει» ἆε τηαῖτε 5πα Αλιητα ἀῑοῖί, ὑπερ- 
οῤῥωδοῦσ᾽ ἐμοῦ, Ππεξιθπι γο πιο. Αἰηπὶ 
Αθίητα Ἴρσα {εδίαία Εαοταῖς 5αρτα ν. 227. 56 
πιοτι ππείιεγε Ῥτο 1Ἠε656ο 1π Ἠαο εαι1δα. 
φεά αιία τηαίτες παθίιθγο φο]επί Ῥτο Β5 
ςμἵ5, ὑπεροῤῥωδοῦσ ἐμοῦ »ἱσπ]βεαδίε, αααρ 
επἰσἐπιατὶ ᾖοέέδ, ΠΊΟΙΘ ΠαίτατΏ, πιεέεγε 

Ότο 316, πηθίοΥ Ῥτο Πο. Βὶο ήθελε σαρ- 
ελθεῖν αὐτους, υοζιὲ εος ῥγαίοτίγε, ἍΊανο. 
γ]. 48. εἵ]. πέ 1ρ5ῖ Ῥυίαραηί: ποπ. επῖπα 
γευεγα Υο]ιήξ εο5 ρτατοχίτο. 

ἡγούμενοει] Ν ετιεπάαπα Ῥηίο: γ66ΕπΔ, 
σιιδεγπαπς: ποπ, αί Ματκαπάας, οτὶςέῖ- 
πιαπδ. Ουῖς οπίπι ἀπαπαπα ἀῑκα, Ώσθυτα 
οτἱδίπιατο ΟΟΠΗΠΠΙΠΟΣ 556 {ογίιπΠας, οἷνο 
Ρορι]!, 5ἶνο ἆοπιὰ». ἸΜοσμπα {αεῖς Ῥ)- 
Ἰοείαε. Υ. 100. Α{ιῤᾳ. 

550. Έτο τσήμασιν διώλεσεν εχεροςίας- 
505 πήµασι ξννώλεσε», νε] πήµασιν συνώλεσο. 
Ῥοά 110τὶ ποπ γατῖαπί, 

κ 



Μ 

Νε 

8 
Ἴ9ά ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΔΝ 3 ” »Χὶ .ὃ / ὀ 

Τὸν οὗ νοσοῦντα, κοὺδὲν ἠδικηκότα. 980 
2 Ν , / ] / ”/ 

940 Ἑέΐς δὲ στρατείαν πάντας Αργείους ἄγων 
/ / / ας ον . 

Μάντεων λεγόντων, »ἐσφατ εἰσ ἀτιμᾶσαςν 
/ Ἆ λ . / / 

Ῥίῳᾳ παρελ»δὠν 3εους, ἄσωλεσας πολ, 
/ / “/ / 

Ἵψεοις παραγνείς᾽ οἵτιες τιμιὼμ,ΕνΟί 
/ ’ 3 3 / αλ ό δ, 

Χαΐρουσι πολέμους τ αυζάνουσ ὀνευ θἱκης, 9956 
; . κ ε νι “/ -” 

046 Φ»είροντες ἄστοὺς, ὁ μεν οπως στρωτηλωατήν 
Ὃ δ᾽ ε μ /  / 5 .” ορ 

» ὡς ὑδρίζη, δύναμω εἰς χεῖρας λαθών 

Ου] ἵπεοης οσί οἱ πῖμΙ] Ροοζαν!τ. 

940 ΈΏπερης απίοπι οπηπός Αγρίνος 1η οκρεά[οπεη, 
Ῥεϊπάο οτασυ]α, ναῖῦας οἀρσπαθας, οΟΠίΘΠΊΙΠΕΠΣ; 

Ῥου νίτη ποσ]εοτῖς ἀῑῑ5, ρεγάϊαἶςιῖ εἰνϊίαίσπη, 
Α Πανοπῖρης φοάμεία». Οαϊ Ποπονῖρας-αασα 

Ο6αιάεηί, εί αιισοπί Ὀε]]α 5ἶπο Ίατε, 

945 (Οοιταπιροπίος εἶνες, ας ααῖάεπα πί βαί ΙπιρεΓαίοτ, 

Ας νοτο τέ εοπίαπ]ε]Ίοςε 5ε σεταί, πασία5 Ῥοίεπίῖαπῃ: 

950. Τὸν συννοσοῦντα. 1.650, Τὸν οὐ νο- 941. Μάώνσεων λεγόντων,] ου ο-ςο ρο- 

σοῦντα: οκ 56η5Η, οί Ῥτου]νΙ Ἠέοταγιτῃ ο Ίἴθδί νε] προλεγόντων», υαείσις ργααἰσεπεϊ- 
οί σ πηυίαοηΏθ. ἍΤὸν οὗ νοσοῦντα οδί ἴπδοι- ὅὃι5δ ονεπίαπαΣ γε] ἀντιλεγόντων υείαπ- 
ἐεπι. Ῥπ]εμετπηο 4εμγ]άς Ἔπς. ἐπ. {ἐἶδις: αί Ἐλαεείγ. 65. ἐμοῦ λέγοντος, πι 
Θ/β. 608. υεἰαπίε, Ἱ. 6. ἀἰοθπίο πο {α68105. σών µάν- 

σεων ἁπαγορευόντω», Ἠετοάοί. ΤΙΠΙ. 191. 
σῶν µώντεων οὐκ ἐώντων, ἙΙιίατοῃ. Βε]ορίά. 
ῬΡ. 295. [οεᾳαἵταχ: Θέσφατ' εἶτ᾽ ἀτιμάσας, 

"Η γὰρ ἔυνεσξὼς πλοῖον εὐσεςὴς ὠνὴρ, ὅτο. 
” . .” ΄ 
Ολώλεν ἀνδοῶν σὺν «εοττύστω γ2νΕι. 5 ω 

σιὰςε οείετα. Ῥοπρίογ αἱ νοεαίαχ Ἐ]ο- Βίᾳ σαρελ9ὼν Θεοὺς---Ὠϊδϊπσιϊ Ῥοίεςί, 
εγ]άᾳς, Νονθατικ. ν. 138. ἀτιμάσας Βία, παρελ»ὼ» Θεοὺ:, διο. ἀεϊπαε 

γεςροηιδίς ΘΟΤΙΙΠΙ Ρε υἶπι οὐπ{επιἶδ.: αἱ α- 
Ἱαάσίας αἆ υγ. 169. ἦλθον ᾽Αμϕιάρεώ γε 

, η 
Πολλόλι συν Ὑνήσπουσι χαλοις οἱ συ/νταρεύντε:. 

Ἠοταᾶις: «Φρο Ι)ἱρερίίο» ἍἈ[εςἴεσίις ἴτι- πρὸς βίαν. Πσρελέὼν Θεοὺς, τί παρέρχεσθε 
οεδίο αααίαί ἴπίεσγμπεο. Διώλεσεν (γ. ---σἷν ὠγάπην εν Θεοῦ, Ὦ. Τυσας ΧΙ. 49. 

938.) θδι Ῥεγᾶογε δοἱε.  ἩἨαπο εοπ]εςίι]- σπρελθὼν τὸν νόµον, 1,γδῖα» οοηπίτ. Απάο- 

ΤΑΤΗ ἵη οοπίρχίαπη αἀπωΠίοτα απίο ίαέι- οἷά, Ρ. 1990, οἡ. Ταγ]. Θεοὺς ὑπεκδραμούμε- 
εΤαΤΗ. οοπβΓμλαν]ί πηο Ο]. ῬΙετοοπας Ὑδ- νο Ῥμαπῖςς, 887. 6 Βοείε Ὑοί. ε. 5ἷς 
αἰθιρηῇ]. 1. 6. ρτοὐιείο είῖαπα Ἠ ογα(1 Ίοσο, ἀἰράπσιί, Μανσέων λεγόντων Ἀέσφατ᾽, εἶσ᾽ 
αυ] εδί (ασ. 11]. 9. 29. Ἔτο Τὸν συννο- ῥὀπιωάσας, φιαπιυῖς υα{εδ ογασιζα εγεραγεπέ, 

σοῦντα Ἠεῖςκ]ας Οὔ συννοσοῦντο, ΕΟάΘΙΩ ΦΟΠ- λοπιίπι μεπαὶ ποπ Λαὐέπς. Ἠεϊκκῖας. 
5:. Ταἱο ἴοτο ππεπύαπα οπιεζυ]αὺῖ οκ Ἐι ία Ἠεαίμίης, ἆς ἀϊξάποίοπο.] (Ου 

(ᾖεπι. Α]εχαπάτ. Ῥαάασ. 1Π. 1. Ῥ. 194. εοηιιπέατ, νατίε ἀῑδήησαϊ Ῥοδδυπί, εί 
ϱἳ 5ΟΓ1Ρᾳ5, συνωδικὸς δὲ ἐστιν οὗ, Ρο αὈριχάο νατῖο ἀῑξάποία 5απέ α νὶτῖς ἀοσας.) Ἠανγ. 
συμποσιχὸς δὲ ἐστι νῦν. ἰπίογείιηι αίεηι ο0τι- Ἐκ τουε εἶτ᾽ παῖμΙ ρτοῦαβ]]ε ἄτ Ειτῖρί- 
οεπέἶζ5 εσί αρροδίίας: 5ο. ὁ λόγος. ΦΗαγᾖ]. ἆθπι βεγῖραῖσ5ε: 

λ ῃ - .9. 
Τὸν οὗ κοσοῦνταν, κοὺδὲν ἠλμιηκόσα.] Ἠοσία 

Ἰοσυπί (Τγο σὲν συνν/σ2ῦντα) Τὸν οὗ νο- µάντεων ἐρευνῶν Φέσφατ', εἷς ἀτιμάσας. 
σοῦνσα Ῥίοτουπας, Ματκ]απάας, Τιξστα- ήιασ 
νία5. ααοὰ ἁπάσπα ]οσῖί Βίιαπ]οῖας αἆ {ἄἱς- ᾱ 
ογ]. Τμου. 605. εὲ απίε οπι Παπηρίηι  Μάντεων λεγόντων] Λεγόντων ΡΤΟ ἄντιλε- 
αἆ Ἠοταί. Οατπ. ΤΙΗΙ. 9. 99. ὮῬογ. όντων. γαΐος οπἵπι, δὲ ργααῖριε Απι- 

οὗ νοσοῦντα,] Ἱία ορΏππο Ματκ]απάμς, ος Ῥμίαταις, νοίαραπέ, πέ 5ωρτα αἆ γ. 169. 
Ῥ]ογεοπί [γοτ. Ρ. 76.] οοπ]οσέιχα, Ἐά. οδίοπάπηνς, οἳ Ῥμαβί οτασι]α, ασ Ῥες 
ΑΙά. εἰ ΝΡΑ, συνγοσοῦντα. Γιος. Ίας έσφατα Ευπρῖάες Ιπίε]Ηςίε. «Έαγπεδ. 

2 
4 

ἄ, αν. 

ἡ 
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"Αλλος δε, κέρδους οὗνεχ, ουκ ἀποσκοπῶν 

Το σλλδος, εἰ τι κάπραλα, πάσχουν τάδε, 
Ύρες γὰρ πολιτων μερίδες" οἱ μ ὀλθιου 940 

950 Ανωφελεις σεν πλειόνων σ᾿ ἐρῶσ᾽ εί" 

Ο; ὃ᾽ οὐκ ἕ ἔλνουτες». καὶ σπανίζοντες βίου, 

Δεροὶ, νέμντες σῷ φλόνρ πλεῖον μέρος, 

Ἐϊς τοὺς έχοντας κέντρ᾽ ἀφιᾶσμ κακο 

| Τλώσσαις πονηρων προστατών Φηλούμενοι. 945 

Α Πας τογο απεοδέας σγαίῖα, πο ορπο]ἆοταης 

Απ Ῥορυ]ας α[απῖά ἀθίνππποπεῖ αοορίαί, ἆαπα Ἠσοο Ρα, 

τος εΠΙπ} σιπέ ρατίος οἴνίαπα: αῖ αωάσπα αἰσίίε», 

| ον 960 Ἐν Ιπαβ]ος 5υηΐ, εί 5οιηροτ Ῥ]ατα εσροίιηέ: 

| ΑΗΙ νοτο ῥαιῤεγοΝ, αἳ ἱπά]σοηίος νο, 

γεποεππρηίος, Ἱπάα]σεπίος Πνουί 

Ἐηϊίίοτο τηα]ος ασ α]θος ἵπ ἁῑνιίςς, 

11πσιῖς ππα]ογάπα Ῥτωδίάαπα ἀεοορίῖ. - 

| 
94]. µαντέων ΛΕΤΟΝΤΩΝ, 9ἐσφατ' εἷσ τηαίθ διανοίας, (11.5Ι σὲν δημου, ηΟΏ σὲ πλζ- 

| ἀνιμάρας βίᾳ σαρελςὼν «)εοὺς, ἀπώλεσας πό- «09, Ρυοζρσ]ροί. Λ/{αγ]. 

λιν] Μαντέων λεγόντων ῬΤΟ ἀντιλεγόντων. 940, Τρεις γὰρ σοολιτῶν μερίδες] Ῥι]- 
Βίος Βατπορίμ. ΑΙ]5 Που Ροτ»ιαᾶσαί, ἔγω οἶτα οἳ νοτα 5Ὀ{ Ἠεος: πίτάπα αἆ τοῖη ρτε- 

| δὲ σις οὐ ταχυπείθης:. ος νο]μῖδςο ν]άο- κ5οηπίοπη οἶπί, ἀαδ]ίατϊ Ροίΐοςδί. ἨΠυ]αςπιος 
ἔασ Ἐωτιριάςς, Α ἀταδέαπα γαίες οοπςυ]αῖς- οπαρ]επασία, 5ο. Τ,οςο5 ΟοΟΠΙΠΙΙΠΟΣ, ρατα- 
56 αϊάεη], 5οἱ οΙΙΠΠ ΘΟΓΙΠΗ χ6ροΏδα, «0η- {05 νοτοδίηϊ]α ο5ε Ιοδΐας ἀοπαῖ Παυιῖςεο, 
πα οΎαατα νο]ιατῖς οσοἰάϊεοηί, 115 οὐ- οιπ]υοί ἀταιπαίί νε] οροτῖ Ἰηδογοπάος, Ῥτο 
{θπηροτατο πο]υ]οςθ. Ἠ[ῖο 56η515 έ τουῖ- οτσυπιθηίο νοὶ Ποίία 5αο.. θε αἆ ἴ]]α. 
(παίατ, οοττ]σεπάπα ατΡΙΙΤΟΙ : ΙοΏθίη Ιρίαπι 1Ἡεδοί (ν. 957.) Κάπεισ᾽ 

ν ἐγώ σοι ζύαμαχιος γενήσοµαι; (1. ἀοϊγιάς οσο 
ἐἰδί αιιαἰἰἰαίογ ονο ) Αἀταδίας Ίάτο ν]άθ- 
{ωχ τοςροπάστε ροιιῄρεο, Οιμίάπ12 Ἠσοί ο- 

ναέπι υαξϊοἰπία οοπΦιίεπδ. Ῥπωπῖς. 15. Ὠηῖπα Πα ἷηί σοποτα εἴνίατῃ, εί Πσεί οπη- 
ἐλΞὼν ἐρωτῷ Φοῖβον Ἠετευ]ες Ε. 1128. πία ας 6αρτα ἀῑκίςεί νογα οἵπί ὁ ως {α- 

ΠΠΕΏ Ώοῦ οὐδίατί, ΤΠοδοιΙ, 4ο πηῖΠ15 τιο- 
5 ααχῖ]]ο 55ο Ρο5µῖ5, οί Αιοΐνοσατα ος- 

Τοϊπάο Ίμηπσο ἀτικάσας τοὺς ὮΏοοταπ «εἴδοταπι «αάανοτα α Σπεραπς τερείας. 
ηπ]]ατα τα Ἱοποπα Ἠαῦοῃμς, οππι 1] οπα Μαν]. 

η οπηπῖδας οὐίεπιροταπάιπῃ 0556 (σώζειν 950. ἸΑνωφελεε] πιο: ποπιρο 5ἳ 
τὰ 9εῶν) Ρυίαςςοί. ἛἈθηιο Ισίέιτ ορις εί, οοπιρασοπίατ εμπη ορια» πηράἶα εοπά]- 

Ἱ  υί εαπι (1. Ῥοεξ. Ίεσας: βίᾳ παρελ»ὼν Εομῖ. ἸΠοφιυέις Τηοσου» αί Αλεπίοη- 
Φεῶν. ΟΠΠ αἆ βία, αὐτῶν φαυϊπίε]Ησοντο οἵ. Ἐέ Ἰαπο τετ ἱ ραίαῖ ΧεπορΏοπ 
Ροςςῖ». «ασοῦς. Ώε ορ. Απο. {π]1ο. αῦῖ ἀῑοῖε, οἱ κυ- 

949. Ῥεοκ. ΕΒΙΡΙ. Ῥῃμ. Τ. Ῥ. 90. ]οσῖι θερνῆται, καὶ οἱ κελευσταὶ, καὶ οἱ πΕντ πο”] 
» 
΄ ’ .. - - ... .. - 

βίᾳ παριλ9ὼν 9εῶν, Ἱ. 6. ἰπυίς ας πι σάρχιοι .αὶ οἱ πρωρᾶται, καὶ οἱ ναυπηγοὶ, 

µαντέων τ’ ΕΡΩΤΩΝ αέσφατ᾽, εἶτ᾽ ἀτιμάσας 

βία παεελ» ὧν Φεὼς, ἀπώλεσος πόλι. 

ι -- 3” , 

ἐρωτᾷς δ ὦλλι) ἑρωηνεύμωτο. 

ο δείζµπι Ώγοβγοδου». Λουί οὗτοί εἶσιν οἱ σὴν δύναμιν περιτιθένσες τῇ πό- 
335. οἵτινες σιμιώμετνοι Χαΐρουσι, ] Τιμώμε- λεν μᾶλλον ἤ οἱ σελτται (ε πχούσιοι)) μα) 

.οι χαίρουσι Ἠρροῖγί. 8. 10Υ. οἱ γενναοε αἱ οἱ χρηστοί. Ῥ]υτα ΠπνἩ νιάς. 

24Τ. Ἐτο µιν Β. 0. γαρ. Ώε ποσκο- Τ ροδί πλειόνων ἀο]οπάαπα οοπςςς Ἠοϊσ]Ια5. 

πῶν ν]ὰ. ϱ1. Βα]]]ον. αἱ Τπο. Μασϊςίγιαπα Λ{αγλ1. 
| σ. ᾽Αποσκοποῦμαι, Ῥ. 101. πετ. σιοὶ. Ἀθγπ, ΤΠ]. ο. Ττπς, ἔοως. 

| 248. πιάσχο] (Οοά, Β. πασχων, 50Π0- ΠΗεγπιαπτι 

Ν9 

| αι... 



.. --. Ν .- 4 /’ / / 

956 Τριὼν δὲ μοιρών ἡ ν µέσῳ σώζει πολεις, 
|] / )) / / 

Κόσμον Φυλάσσουσ’, ὄντιν ἂν τάξη πολ 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΎΥ 

Κάπειτ' ἐγώ σοι ζύμμαχος γεήσοµαι; 

ἡ ή πρὸς πολίτας τοὺς ἐμοὺς λέγων καλόν; 

255 Ταείατα νετο Ρατ στα ]]α, ασ; εδὲ 1π ππεᾶϊίο, 5οχναί οἰνιίαίᾳς, 

Τ)ΙδοϊρΗηαπα «ΟΠΞΕΙΝΕΠ5, παπα οοηςΩαιεΓῖ{ Ἰεχ. 

Έτ ἀεϊπάς εσο 9 αιισ]Παίογ ετοῦ 

Οι Ἠοπος ἀῑσοπς αἆ προς οἶνθς2 

205. ἀφιῶσιν] Τιερεπάυτη Ραίο ἀφιέναι, 
πί οοηΏδίγας{ῖο 5ἳί δεινοὶ ἀφιέναι. Ἐκεπιρ]α 
να] ἵπ Τ,εχῖεῖς Ώαμος. ἠΜιςο. 

254. απροστατῶν Φηλούμενοι] ἈΝοππυ]]α 
Τάῑ6. Φελρύμενοι. Ῥεγροταπι. Όοάε« ΑΛ. 
Φηλουμενοι. εί Ἱία ἸἨΜιοπας νι. 1γοο- 

ΡΗτο. (αςσαπάτ. Τ85. ἨςοΏγ]. Ασαπρτηη. 
"901. Βομο]αςί. Αροϊϊοη. Ἠλοά. 1ΠΙ. 989. 

Ἐ]οτ,. (ΟΗχϊίξάαπ. αἆ Ατὶδίορη. Ῥασθπι ν. 
1165. 0οἆά. Ἑ. ο. ΔΙά. ει Ώτιναςμ. ο1ε, 
Φιλούµενοι. νιάο Οταν. Τ,εοίοπ. ΙΠεςῖοᾶ.ς. 
χὶχ. Ὠου τηα]μῖς Βτοάσρας. Φυσούμενοι Ἡ οἱς-- 
Ἠϊμ5. ες προστατών Ὠ]ς Ιπίς]]]σί ρορδιιΏέ 
1 Ποπαῖπος ρορι]ατες οὐ α Ὦοεπποδίηοπε 
εί νε. Οταίοιῖρις αρρο]]αηέατ 'Ῥήσορες 
οἱ Δημαγωγοί. «Μαγχ]. 

3508. 85. Γλώσσαις πονηρῶν πεοστατῶν φηλούμενοι. 

Τριῶν δὲ μοιρῶν ἦν µέσῳ σώζει πόλεις, 

Κόσμον φυλάττουσ᾽, ὄντιν ἂν τάξη πόλις. 

Γλώσση ΦίΟΡΕΗ5, τέ πιος ὦ μέση. σὼ μέσῳ 
Ῥχο τόν µέσῳ Απρίαπος Αίλεπιθῖ ΧΙ. ρ. 
αΤ1. Ο. Ίμεσε φυλάσσευσ 61 ΒίοβοΡο. 

Ρογ. 
Φηλούμενοαι] ἹΠία ΜΡ. Ε. εἰ Ῥ. Ε. ΑΙά, 

εἰ Μ 5. (. φιλούμενα. «Ίιδο. 
ἱ Προσσατῶν] Δημαγωγῶ», θα ρορι] μπα 

ατθδας 5υἱ5 {ωτραηέ ας οοπηηονοΏί. ὤὥη- 

λούμενοι. Φηλέω {εί φιλέω, Ῥηῖπια Ίοηρα : 
Ῥήατῖατα οηπΊπα φοτ] ῖεαχ) Ιλεοῖρίο 5οΠ4Ε, 
τς φηλώσας τορόµον ΡΤΟ ἀπατήσας, ΤΎεο- 

ΡΗτοςς Ἠϊπο φιλήτης Ἠοτη. Ἠγτη, 1Π λ{ετ- 
ο. Υ. 445. -- Νόσφι σέθεν, Φιλητα, Διὸς 

καὶ Μαιάδος υἱξ. ΌὉπιπῖπο αωίεπι {ο]]εῃ- 
- ἆυτω φελούμενοι,. Ὑϊάς Εδίαίμ. ἵη φ]λῶ. 

ΜαγΥΊιεδ. 
φυσούμενοι, ὑπι[]αίί, Πεἴϊδκ. οπιεηάαί. 
Ίπ Φίοῦ. 9. 59. Ρ. 240. (ε5η, εδ: --- 

ἄφιωσι κακὼ Τλώσση, πονηρῶν προστατών 
Φιλούμενι. (Οοηξοπέ ο. Τσίπσοαν. 5οὰ 
ΡΑΙ1Ο απίε ϱ4 Ἰαμεί ἔρως ἀἩί. Ἠεοῖ. 

255. ίιοῦαις Τα. 49. Ρ. 948. ἡ µέση 
Ἱερῖέ, εί νευσιι 5οηιιεη!1 2όξᾳ σσόλε. Μιισο. 

256. σάξη πόλις] Ἀοηῦ οὐ]ο ἀοῦεί 
νοςθπΏ πόλεις ἴπ Υειδα απίεοεάεπα οσεχ- 

6 

ο 

χεγθ; παπα Εωπριάες εὲ οείεί Ττασϊςί 
εεερο Ἱία {ποπ Οπαππηπαπα ποπ ἀπδί- 
{ο ααἵη ἵπ πα]5 ]οοῖς τηεοτα εχεταρ]ᾶ- 
τῖα Ὠαπο σαυτολογίαν 5αΏ]αέιτα οἷηί, Ἠῖς 
Ῥεπε 5οτῖρεῖς»ο Ροίιῖ{ σώξη νόμος: ν]ὰ. . 
599, 995. ᾖΒίοῦερας νετο ΤΠ. ΧΙΙ. Ρ. 
240. Ἠος ἆπος Ιαπρος Ἱία οἵταί: 

.. ο. / ΄ /. 

Τειῶν δὲ μοιρῶν ἡ μέση σώζει πόλ,», 

Κόσμον φυλάσσουσ᾽ ὄντιν ἂν δόξῃ σόλει. 

Νοππι]] οἁ1{. Ἠαῦεηί σώξη πύλες. Ἐκ- 
επαρ]άπῃ νοχο τεροβοπῖς ο/αδάετα Υοςᾶ- 
Ῥυ] ου Ἠαβρο, εκ Α]οοδ, 719. (Τ18.) 
εὐ. Ἐίπσ. 

Τοῶς μὴ «έλουσι δεᾷν τάδ, αὐτὸς ὦν ΚΑΚΟΣ: 

Σέγα"᾽ νόμιζε δ᾽, εἰ σὺ τὴν σαυτοῦ φιλεῖς 

Ψυνχὸν, φιλεν ὥπαντας" εἰδ ἡμᾶς ΚΑΚΩΣ 

Ἐρεις, ἀκούση πολλὰ, μοῦ ψευδή ΚΑΚΑ. 

ΧΟ. Πλείω λέλερται νῦντε, ρα) τὸ πε, ΚΑΚΑ. 

Παΐσαι δὲ, πεέσου, παίξω σὸν ΚΑΚΟῤῥοΦ ών. 

Φαν. 

1,εσεπάνπη Ῥραΐο, ἆς απο εί Τατκ]απ- 
ἆπς εορἰ(ανῖί, ὄντιν ἂν σάξῃ νόμος. Κόσμος 
εδι {οτηια εί ρίαίας τεϊρυρ]ῖσα, απθτῃ 1π- 
οοἷα. αχ ρίάπα, 5α]έθπα νείιδίαγἁπΏ, ΏΟΠ ἆθ- 
Βηοϊυτιί 1ρ5ῖ, 5οἆ α πια]οηίρας (ταθΙίαπα ας- 
αἴρίαπί. Ά{ις. 

258. Οοἆά. παλῶν, ἨΗεγπιατιτο. 
«3959. Χαΐρων δω μὴ οὐ γὰρ βεδούλευσαι 

καλώς, ὅο.] Ώεεςί ϱγ]αῦα νειςαῖ; ΠαΠΗ μὴ 
οὗ ἵη Τταρ]εῖ 5ΕΠΙΡΕΥ οσί ΠΠΟΠΟΣΥΙΙάΡοΟΠ, 
πος οὐρίαπίο Ἰ)ίοσεπε Τιαέτο (αι Ίος 
νΙάείαχ πεςεϊνῖςςε) αἆ ἤποπι νῖία (Ἴρατ- 
15. Οοάϊςες Α. Ἑ. Ο. Ἠαβεηέ Χίαιρων !6ι 

δη µη γαρ, ἅςο. (Οοπῇςεῖ Ρο5οί Χαΐρων 19: 
οὐ δὴ γὰς---ΕΙαπῖςς, 935. Ὑε] οεσπι Ἠεα- 
ἀπο, Χαΐρων Ἰ9'' οὗ μὴ γὰρ--Ν εἰ Χαίΐζων 
ἅπιὼι, αυοᾷ Εγεππεηίεχ οσεουχτῖε ἵπ Ατίς- 
(ορῃαπο οί αἰῖς, (νε], χιαίρων Ί9ι σύ: μὴ, 
ἃς,) Νι]]α ε5ε ἀηβευ]έας η 6οΏδα ; εἰ {τι- 
Πβοίπλαπη εταί εἄργο ἈΤαπικφοπρίοχυτα ]ες- 
Ποπεπῃ, πίουππᾳαε πηρπάοραπα, ουτα {οί 
ςοπ]εειωηχῖς Ίουις βἵξ, Βεθούλευσαι καλώς, 



Ἱκετ τας». 

Χαΐρων {5 οὗ γὰρ μῇ βεβούλευσαι Κίλως 950 

960 Αυὐτὸς, αχ τὴν σύχην ἡμᾶς λίαν. 
Ἆ 

ος Ἡμαρτο: ἐν νέοίσι ὃ ἄνθρωπων τόδε 
ου ὃ. ο) 

Ἔνεστι" συγ νώμιην Ἐ τὸ Ἔγει γθεών. 

Ί,αιας αδῖ: πες 5ι ποπ τεσέε ἀελρογᾶςεί . 
960 ἸΤῃρ5ο, ιέ πομοταοῖοι {οτέαπα, Ῥοδεσ]α. 

«Οιο. Μα]ο {οοῖι. Τη Πανεπῖριις ααέθτη ἱιουυληῖρις Ίος 

Ῥοοεαβραίασ: νεπίατα 1ρῖέασ Πιο ἆατο ἀθςεί. 

ας ΒορΗ. ΟΡάἱρ.. Ἕνταν. 1280. Τ9οεταῖ. 960. πιέζεν, εἰοι] νεα: Γογίωπαπν 
Α2Αοϊπεί. ΙΠῖίο, εὖ βον ο, ἆ Σ]ογοᾶοξ, 
1. 116. ος 

ΟΤΩΤΙΘΡ Ύσευου απέροεάθηεῖ ΡΤΟ καλὲν 
] ὧν. Τω8]9. ϱ--- οοπ{., 

σομεν, ὦ ἄνδρες δα παλὸνν εἰ 
λλήνω», ὅο. Νοσδίεγ Ότοςί. 1092. 

γὰρ ., 5 καλόν ποσε, δτο. 1πετο. ξωτ.. 7τ. 
τί φήσομεν καλὸν, ὅτο. Κα 

Ρθης5 ρωσ 
ε2 

κα ον Ρ ν 
ιως Τεν" ἐν νέοισ:, 

ο Ῥοΐεςί Ἑ νέοισι ων 
945. 

αν ν]ᾷο ϱ 
| 1η ος Οµοτας νἷἆς- 
αΤΩ ο δὲ φιιάεπι πεί μεο- 

εαυεγίέ «4άγακίιας. αἰζα μών. αι ὧι «0 
οωίρα Μ(λιις Ρεεσαίί γεδἰᾶεξ, φιιαπι ἴπι ζδι- 
νεπῖδι5, φιαῖ επι αἲ ᾖος επι ἱπυριιζε- 
γιώιέ: πο αιάεπι υεπίαπι αατί «οτι 
εδ. Τῷδε, Μμΐς, Λάτα ορροπ/ (ας νέοισι. 
Ῥτασρρέατα ἨΗοτα(ῖί 
ὐοπῖς Γαυεαίφιε, εἰ 

σηµα, Ῥεοίεπάυτη 
3 ΄ ΄ 
ἀνθρώπων, Ὡξ νέοισιν ἆ 

Ροχ Ἰπημῖε ἙΒταποκίας ας 
Φ98. ἍΡΟ). ) 

ῬεηιοΥ επι Μαν]απᾶο 3198... 
Ἐά. Α]ά. χαΐρων Ἰ9ι μὴ οὐ γὰρ βεβούλε 
σαι. Ἰμουις ἴππθη ποπάμτω Ἰπέοσογ ο5ί, 
αυεπη ες {οτίαςςο ςαπαγνοτῖς: 

 χαίρων ἵ 9) οὐδ᾽, εἰ μὴ βεβούλενσαι παλῶς" 
ον 2 9 , 5» ον, 

αὐτὸς, πιέζειν τὴν τύχην ἐμ ἀξίου. 

Λοπῖς αυϊθιν αὐὲ; ιφιεθ, δὲ πιαζιυπι ἔρδε 
οοπιδίζίιιπι οερετδ, «οφ ηι ῥριέα, 1 εσο ἴτι- 
Ἰογέωπῖο πιασοίεγτ. ια. 

Ἐκ]ηυιί Ἰοειίοποπι σοάϊσιτη. Α]άϊπα, 
χαΐρων Ἰ9ι μὴ οὐ γὰρ βε βούλενσαι χαλῶς. 
Βετιρεπά τη νἱάθει : χαἴρων 1 εἰ δὲ 
βεβούλευσαι χαλὼς Αὐσόε, σιέζειν σὴν τύχην 
ἡμᾶς τί λος : Ἠεγπαππ. 

-. ο]εσίαπα Γα1ε. 
πο Ῥοΐοςί Ιπίο]]σίι ἆᾳ Αάταρίο: 

ἔτηι πο εἰίπηι ορργίπιόγο πι ο8ί. 

α[εαί/. 

961. νέσι] Έπαπι αὈευτάμπη ος «ο 
5ης Αάἀταρίο, αιιῖ 1ρ5ε (ν. 1ΤΤ.) 56 πολιὸν 
αρρε]]ανίτ  Ῥεὰ οὐ]ϊνῖοσιας οί εοπίταςῖς- 
Ποπ πα Ῥ]εσς ο 
ΠΟ οχαί.  1Τεοἰκῖτις. 
ΑΗ {οἵδαν αλίετ οοπςἸαβίδδοπί; Ώοπηρς, 

νέοισι ΠΟΠ ρο5»ο Ιπίο]Ιοί ας Αάτασιο, απϊα 
1ρ5ο (ν. 1Τή.) 5ε απολιὸν αρρο]]ανεταῖ. 
Φαπο, οἱ ἴαπω οπογπα]{ος Ῥεσσαί Ἐτιτριάςς, 
απασα οΗπ ασοασαῖς ντ εἰατῖςαίπηας, ποὮ 
14Ώχ «αρῖοπ{ἰςαἰπαῖ, Ῥτοιέ 56ΠΏΡΟΓ Παδίεας 
65ί, 5ο εειιρῖάἰβδίτηϊ 

πηρες Γαϊξεοί, ί Ῥτορατί αιϊάσπι Ῥο- 
ας Επηρίάσαι, οἷο αί Ψπρίσατα ἵπ ἄν- 
ποῖάς, πηοτις, νε] επδα απο Ργανεπίαπη, 
μας Τπασρράἶας Ππροτέοσίας οί Ιποππρπάα- 
ία5 το]ζᾳμῖςεο, οἱ παπαπατα Ῥυῤ]ίοασςο: ἆᾳ 
Πας οιτοηράς ααἰά]θει «οπεθάῖ Ῥοβροί. 
Φοά Ἠους πΙπαπαπα, απαηίαπα 5οἴπαας, Τά 

Ἠος αιίθπι Ίοςσο, νέοισε 
παπα 

σάδε εἶατο ορροηῖέαχ σῷ νέοισι σῴῷδε νεῖο 
"ΤΟΠ Ῥοΐθ5ε αἵπτα ἀθποίατο (ιά Αάγας- 
απ. Ἠαο Ιᾳίταγ Ρατίε Ἐιτίρϊιάες ερτίῖδ- 
σἵπηο οπ]ρα νασαξ, Οἱ ος πιασπος Ὑ6- 

΄θγο5 ΘΓΤΟΓΙΙΠΙ Ἠποαρατης, 5..ρα οἴγοιπ]-- 
«ρῖσοστε αο Ποδιωςέ ἴρ5ος ἱπίιοτῖ οροτίεί, πο 

ἀαπαπατο νἱάσατη ασ 4152 ππα]ο Ιη(οΗρίτηας, 
Ἠαςο ποἩ φιαϊῖο γῖταπα ἀοορείππαπα (εί 
ἱπσοπϊορίςοϊπαιη) εαἱραπα!, 5οά Σλαπρί- 
4ετα ἀο[οπάσπά1, Ἱπνίεας ἀῑσο. Ῥαπα. Ε ο ῖξιις 
ΜΠςοςῖ]. ΤΤ1. 17. Ῥτο νέοισι 1εσῖε νόοισι. 5.81 
οοπωπηοἆο, αέ ορίπαίας Ἠεα(Ώῖας. "μαρ- 
γεν, δέ ιέ ροοσαυετῖέ, α Τέθνηκαν δἱπι ΠιΟΥ-- 

ἔπα, αἴπε ἴπιές π]εοίαν ΑπάτοΠ. 596. Όσα 
Ροεσοπ(ῖαΙ εί ἂν, Ἠε]εῃ. 1041. ὨΠείσοιω 
ἂν: οἱξ αἱ ῥρεγσιαάεαπι. Όωπα Γαίπτο Ἱπ- 
ἀῑσα ανῖ, εοἀεῖα 5εη5Η, ΤρΗῖσ. Αυ]. 1186. 
Εἶεν' θύσεις δὲ τὴν παῖδ" Πίο: δὲ αἱ ππας- 
(αυεγίς β[ίαπι. [Όαπα Ργαεγί(ο τχςυς Πο- 
Ἰεπ. 1059. Καὶ :εν, Υεὶ παρΏκεν 

᾽απιρίς1ς οἱ ἠδοογάτα - 

Ἐοδίατιπα αριά Ὑο- 
ίοχες οἳ τουρηίίοτε αρρεβαίοπεπα Ίπτο 

“τν 

Φέι. 
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ΔΔ. Οὔτοι δικαστῆν σ 

ντ 

6. ὤι 5 .. ” 

ε(λομη» ἔµιων Κακωνν 

᾽Αλλ” ὡς ζατρον τώνὸ ἀναξ. ἀφίγμεθα 
965 Οὺ0δ, εἰ τι πράξας μῆ καλως εὑρίσχομαι, 

Τούτων κολωστῆν κἀπιτιμητλν, ἀναδ» 

44. Λιφαϊ αἲ το, πί αἆ Μεάϊευπα Ἡοσατη, Ο Ἠσσ, επί»: 

Ἄοπ αἱάσπα {αάΐεαπι {6 εἰΙσοπίος πωοογπα ΤΠαΙΟΓΗΠΗ, 

965 Ναηιο, οἱ απἱά ἀορτοπεπάαχ ποπ τεςίο {εεῖςεο, 

ΤδίοταπΏ Ῥιπίίοταπῃ, οί οὐ]αγσαίοχεπῃ, Ο τες, 

1αο θιήι οοπιοθδδἰ»δ6, αέ νογΗγ. αοστα- 

ο σας, 1ί δαπο δέ 1 οοχιοθδδέγ!. Ἰαγκί. 
νέοισι.] «ὁ Όµαπι αὐδιτάιπῃ Ἠος,”Ὀ Ιπαι]έ 

Ἠοιδ]ῖως, «έἆο 56ο Λάταρίο, αμ Ίρδε 5ο 
πολιὸν αρρο]]ανῖε ν. 1772” 9ἱ Πίο 5υῦ- 
ςἰϊρςεί νῖτ ἀοείϊδαίπαπις, ἹἸαμάατοπα: 5εά 
Ῥεισῖε Ειτίριάοπα Ῥτορίεγ απο Παπ Υο- 
σετ ίαροτῖς Ιποιδᾶτο, οιιαςῖ Ἰσποτατοί, 
αυαπα αργία τος 5 195. ο ρίπτα, 
αάαπηαε ργοῤϊσίο5ο ΠΟΠΠΙΠ(ΠάΠΙ α Π]- 
Ῥτατίϊ5 ογαίαπα δη. ὨΩιαπαάατη πεαιο 
ιά περεῖτο ἀοριξ, «πο αὐδιτάῖας α- 
αυ]ά ο5ε, οο πηίπιι5 ρτουαίο Αιιείοτί Ίπῃ- 
Ῥυίαπάιπα 6556, ηἶςί Ἰην]οίς αγσιπηοηῖς 
οοηρίοί, οἷς, που 1 μταγῆ, ο]ραπη 55ο, 
Ωαοά αἆ Ἠάπςο Ιοσάπα αϊποί, αὀγοπη ΡΤο- 
ευ] ἀαρίο ρι]δαί ΟπΙᾶσα5, οσα 1 Ῥτοπιία 
515 ΏΟΠ Ἰπο]οσαῃς οπποπ(αί1ο : 

” . .) ” 

ὕμαρτεν' ἐννοίαισι ὃ ὧν οώσων τόδε 
Ἡ 
ενεστι. 

Ἐπιοπάαβραί Ίαση οτη ϐ. Ῥοίίις [ψΤςο, 
5, 17] ἐν νόοσι, ΠΟΠ Ώ]ο]ο, δἱ εοηρίατοί, 
νοῦς Τη Ρλγα]! αδυγραιπα Εαΐςσο, 

6. ρεεσαίωήπι εδἰ, ἡμαραήθ». Οομί6ς ν. 171. 

Ἐν νέοισι ὃ ὦντώπων τόδε ἔνεστιν] Ἱ. ο πα. ΧΟΠΙΡΙ | 

Εηρίᾶος αᾱ Ώ]ιιὰ Μος ος Οµίίομ. « 
ὨΙΘΥΙ τερροχῖτ Τ11αά. γ΄. ν. 108. Α1) ὃ) ὁπλο-. ο, ε 
σὂ ἁμαρτάνε ... 

σέρών ὠνδρῶν φοένες ἠλρέΆνσαι, οἱ Π]]ιιά Πας. 

τι ν. 68ο, Οἶσ9”, οἷσι νέυ ὠνδρὸς ύπε όβα- 

σίαι τελέθουσι, οἱο. Ἰαγπιοδ. 

11σαί}. ρτοῦαί Ὦοἱ εοπ]οςίήτατῃ, 
Λοε{:. 

1 1υτῖ ἓν νέασι. ὩἩοεσρὶί επιοπάαίοποεπα 
ἨΜιυρδστανή. ΠΗεγπια. 

2609. Μιαίανῖ σῷ» η πώ». Πεγπιαπῃ. 
965. Οὔτοι δικαστὴν εἱλόμην, ἃς,] Ἠος 

166ΡΟΗΣδµΗΙΑ Α τας αἆ {ωδιοδαπη, αἱ ν]άο- 
Ῥαΐατ, Τηοςοῖ οἵα{ΙοΠΏσΙΏ, αΠΙΙΠΟΦΗΙΠΙ οί 

εί Ῥι]ογαπα, σὲ Ῥεϊπεῖρο, ἵπ Ἱπ{οτιαηϊϊῖς 
Ῥοβ]ο, ἀἴσπιαιη. ἨῬατπεξίας, ορίπος, 51/- 
Ῥ]ενιί σ᾿ απίε εἱλόμην ααοά αα]άεπα δαἶς 

ηερρρρατίωπα γ]άσίωχ, 5εἆ Ἱπορτίμτη οδί 4π 

19η!» ι 
«ιο ΡΙΟ Ένεστι Ιοσοεπάσπα Τογίο ἐνοσεῖτο, Ἱ. , 

Ιω]. οο]]οσατῖ ἀοροαί; Ῥοπῖ επίπι Ῥοΐεςί 
απίο ἀφίγμενα, (σα απίο ἐμῶν) Ἠϊ 
ἀπο Τατ, Ἠΐο οί Ῥτοσίης 5ε(ΙΕΠ5, Ἱτ- 
νοῦ5ο οτάΐπα ο Ἰοσεραπίατ. «ο5 τεείε 
τουήειε Ῥαπποίας, απσίοήρας Βεαροτο, 
Τ]οἶηρίο, ΤὮ)υροτίο. [Ῥτο Αλλ᾽ ὧς Ἰασρὸν 
Μοϊρκίας Ιασί, ΟὐΣ ὧς. ρᾷ, αλλ’ ὥς 
ὀναίμην Υ. 307. Ρτοβραί Ειυήρ]ᾶστα μις 
εοηρείροο, αλλ’ ὡς ἰατρίν.] Ὑ. 365. (276.) 
πράξα». μη καλῶς απηρῖοια οδί Ἰοειήο 5 Ώστα 
ἀς Ραδείοτιο ασια ψοιια Ιη{θ]]]σῖ Ροΐθςί ας 
4ς αοξίοχο.  Μαγεῖ. 

Οὔτ,,, οἰς.] ΤΠ{ ἀῑῑο νογοιῖ5 ογάἶπο ΊΏνει- 
5ο Πασίοπιας µας οἱ αιογα{εχ (Ἠοτο 
αἀπυπησταία5: 5εά Ῥοαμςοτί Ἠεϊηκήφιοα 
αιοιοτ]ίαίο, οί Ώαροτ, ἵπ Ιοεαπα εξ ΟΓ- 
ἀἴποπα 5 ΊτΏ Ίαπι του χίπα!ς. Φαγπιέ». 

964. Ἠ απο Ιοεύπη δἷς ΠΟΠ πια] οοπίῖ- 
{μῇ Ῥορ5ε ρΗίο:. ΑΝ 

᾽ἀλλ᾽ ὡς ία σῶν», ὄναξ, σ᾿ ὀφίγμεθα, 
τν με, 
Ὁ οὔτοι δικαστή». ο ριωί σ ἐμμῶν πακών, 

τν 

{ ω νο) ᾱ, κ ν ὐδ' εἴ τι σεόξα , μὴ σλῶς εὑείσκομιωεν 

νε ΠΗ]ρροϊψί. ν. 956. 
7. ο]αδάεπι ῬΠαάοη. 

3 ἀφίγμεβα οἷπο Ρσαροβί(ῖοπο, υέ 
ἨΠοππργπα μνηστῆσας ἀφίκετο, Οἆγ5». 

. ν. 559, οἱ αἶρας Ρταίρτοα Ἰοεῖ. Λάάο 
Οάγς». φ’. ν. 25. 

σ, 

ἐπειδὴ Διὸς υἱὸν ἀφίλετο μαρτερόθυμον. 

Οοπποχῖο αιίοπα εἶατα οί νοπισία ο5έ: σὲ, 
ὡς ἰωτρὸν, ἀφίγμεθα, οὗ δικαστὴν σὲ ἑλόμενοι 

ἀλλ᾽ ὡς ὀναίμην. Ὑάρατηας πμης, 410- 
πηΟΔο Ῥοα]/σεγο ο Ἠατπορῖο 5αεςθδεετῖέ, 
απϊ οσα πόσα, νογευτα Ἱπππιιίαταηί. Ὦς- 
ειπά σπα 1]]ος Ἱέα ςοεῖρδοπίε Εαπῖρῖάςς : 

“’ , ον τν 3 .. .ν 
οὗτοι διωσ.ήν σ᾿ εἱλόμην ἐμῶν Ζαμών. 

ἀλλ᾽ ὡς Ἰωτρὸν τῶνδ, ὤναξ, ἀφίγμεθω" 

οὔδ', εἴ τι πεάξας μὴ παλῶς εὑρίσμομωιν 

.. ον 

ιν ἃ γοςς ἀλλὰ Ίπεῃο- 
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᾽Αλλ᾽ ὡς ὀναίμην. εἰ δὲ μῆ [βούλει τάδε, 
Ἄτέργειυ ἀνάγκη τοῖσι σοῖς τί γὰρ πάζω; 
.. 2 .” λ / λ . λ λό) 

Υ9 ὢ γεραίαέ στείχΕτεν γλαυΚήν χλοήν 200 

910 Αὐτοῦ λιπουσαι φυλλάδος καταστροφή, 

Ροά ι{ αἀἆ]ανογ, οἱ αιίοπι πο γ]σΠωςίισθ, 

Ἄκοοοςςο δέ ππε εαῖς ἀοοιοιῖς αεᾳαἴαδροτο. 

Βεα, Ο απας, Ἱέο νΙγίάσηα Ποτῦατα 

τε 

Ομῖά οπἵπι ασαπα 5 

9τ0 Ἠειπαιοηίος Ἠ]ς, {γοπάϊαπα Ἱπγειδίοπο 

” ο Η μν. 5 
φπουτων 2ολαστήην Φθπέν κ ήτήν, ὄγος 

΄ ᾿ 

ἀλλ᾽ ὡς ὀναίωηνε 

Τη Εῖ5 ἁαὐϊίατϊ ΠΟΠ Ρροέοςί, απΙΠ δικαστὴν, 
κολαστὴν, ἐπιτιμητὴν ἵπ αρρο»Ἱῖοπο δἱηί, 
οἱ αὐ οοἆσπα ΥοῬο εἱλόμην τοσαπίιγ. Φοὰ 
Ώως, 5] νοχρας ος πιοπίο Αοᾳα]ῖσον ογα]- 
ποπ{ΗΣ, 1Π{ΘΓρΟΡΙ{Ο νοΓῦο ἀφίγμεθε, α 5ο 
ΤπνΙςσηὰ ἀἰνε]]απίιη, Ώοεϊπάς οἱ ποσαίἶνα 
ρατίϊοιι]α οὐ» οποπῖί, αἰαπα. αἰῑνοπα 
Ρταοερίκδο, πο ἀἰνοικαέίναια ἆλ' γ- 
ἀεπίατ Ισίτας Ῥα]ις οπποπάαεῖοπίς ααοζοΓθ5 
η] αλά οσϊ59θ, πςί α΄ Ιου ποὮ α- 
τηοάπα Ρίαπαπα, απα]οπα οχ]ίροπί ΝΠ8., 
να]άε Ἱπιροάϊέαπα οἱ ϱα]εῦγοσαπη τεζἀογοιιί. 
Ἄοη οδί οπαϊέοπά τη, «λάταςιί ῥᾳσω, 4αα πα 
Α ν. 964. Ἰπο]οανϊ, ἵπ ΔΝ Ποπ ΠΙ5ί α 
νετςυ 5οηεηΙῖ Ἰπεῖροτο, ΆΠιςς. 

ΛάάῑάΙ ΡτοποπαοΏ σ) οι ἈΠαδστανίο, 
Ἠππο νεΙδΙπῃ, Ῥοδί 5ο 6ητοπα οοἱ]οσαπέ 
Ῥεα]σοι, Ἠοίησίας, Ῥαγποσίας, [ατκ]ατ- 
4υ5, ηοἩ 5ἶηο πηασηο εροοῖο νο. Ἀ]ο]ίος 
ί4ΠΠΕΠ νι]σαία ν]άἀείηγ. ου, 

3608. τοῖσι σος] Ὑϊκ Ροδρυτη εγοάστο 
Βοα]ίσογιιτα οοη]οςῖςςο σ2ῶς ἔσοις: θπῖα Ἠαςο 
Ἰασοϊνία Ἰαα1σοῖο εα]]σανί Ιπάῖσπα ο5ί. τοῖσι 
σοῖς, {ιῖ γεδιι νο] υογδίς, δι. {αῖς εοπάϊ- 
οπῖρας, έμα φοηίση[ῖα, ϱ0 απιο ο πη(αϱ 
έα εἰατιετῖς. Τρηϊσ. Αιιίά. 1107. ἤ µε χοἡ 
λέγειν γὰ σώ: αι ο ῥλαὰ πιο ἀἰσογο ἔιια 

1. 6. Ρο {ο Ἰοηιῖ. τ᾿ἀπό σου, Ἐεςίτ. 980. 
ἕπα 06 να. 1η ππησα]ατί Ῥορ]ος]ο» Α]αο. 
19585. εἶα ἔπαιέσας φὸ σόν' αὖὐσο, ἔιμαῃι 

οοπιργοῦαπς δοπἰοπέίαπι, νε] φιωά {ιι αἰοῖς : 
υί σὰ σὰ Ἰυιά. ν. 1:84. ο ἹἸοεμιίοπο 
σί Υ2ρ πάθω, νὶάᾳ Οαἴαζοταπα αἆ Μ. Λη- 
τοπία. ΧΙ. 16. Ῥορεῖνης αεοορία ΒΗ: ἵη 
νεγδίοπο αριά ἩἨστοίοι. ΤΝ. 118. παπα 
υρῖ γοτ ἀεραῖς τα οπιζπι /αοεγε })0δδί- 
ΦεΊ:5, σί γὰρ πώθυµεν; δις. πιΏς νοτ(αγ, 
θωιά εππι οἴαάεπι 5ιιθοαπιιΣ, ἃςο. [αγ]. 

τί γὰρ πάθω:] Ώο Ἰας Ἰοσυτῖοπο γοπαῖί- 
αι Ἠατκ]απάας αά Οαιακοτῖ Οοπωπισηέ. 
Ἰη Μ. Απιοπίη, Τ40. ΧΤΙ. ο. 16. Λίμςς. 

Στέργειν ἀνάγκη] Στέργω ἵπ Ίος Ίος 
οοπέεπέιε5 5η, αογιιίεσοο, οἳ ἀαΐναπα 1α- 

ναί, αἲ ᾳπαπάο οἴἴαπα αοθικαι νι, οί 
Ἰροεταίος αἆ ΏσπιοἨ. στέσγε τὰ παξόντα. 
Φζα]ςοι Ἰοσῖε σοῖς ἴσοις, ΠΟΠ Ῥεποθ. Τί γὰρ 
πόφθω:] Ηϊῖο πάσχω Ῥτο πρώττω, ῃα[ίογ 

ΡΙΟ απο. Ὑἱάο Ἡοσιῦ. ν. 6139. εἲ Οτοςί. 
ν. δι. Βαγπος. 

969. "Αγ, ὦ γλραιαί.] Τπίογρτοίος ν]- 
ἀοπίαχ ]οσΐ55ο, ᾽Αλλ’, ὦ γ{ραιαί" ΥΟΤίΘΙ- 
ία», ο, 0 απ; υιί ν. 669. Λ{αγῖ. 

9Ττ0. καταστριφ;] Ὑοτίας, ἵπ γεαϊίέτι. 
ος Ῥτούσα5, Ἰω πια μαγ Ῥοδίγοπιο αοιῖ; 

-' 4ποά ποπ Ιπίο]]ῖσο. Οοπ]εερταπι κατα- 
στεφᾳ. 5οὰ ρτῖας ἔάσπι Εοσσταπί Φζα]]σος οί 
ὮῬιρογία5, Ρτουαπία ἨἩἨοαίμίο. γλαυκὴν 
χλήην Φυλλάδος 2ατωστεφη οςς ἀσθοτιρίῖο 

σης ἑκετηρίας 5ειι γαιί σιιρ)οἶν. Ρος γλαν- 

»ν χιλόην Φνλλα ώδος Πη{ε]λ 1 σῖε Γροπάεηι υἱ- 

ΤΟΠίΕΠΕ οἶιυ(θ: Ώου κατοστεφ” ἱαπα γοαὑπιῖ- 
ίαπι 5οιι οἰποίαπι. νιάο ΈΒατηος. αἲ ν. 10. 
{Ώδοην]απι Ἐππποῃ. 45. ' Ῥαρρῃς. 399. 
[Ωαἱάπαιη νοτο: δῖε οἱγίσηι Πιογδαπι [}0τι- 
αἰιωπ, ἵπ Οαπίοτί οἳ Βατποςϊς νο] οἰρίάσπι 
Πεγύαπι γαπιῖς οδοίαπα, ἵπ νοιρῖοπε Ἠσα- 
Εα1], ΠΟΠ Ιαο]]ήσο. Ποϊδκίιις ]οσ]: ᾷν}. λά- 
δως ; μαραθα .Γωία φιεῖθι5 οεαριά εις 

εἰ (ουχ. Ὀεὰ Ῥαρρίίες» αι (οιδώ οταΏί 
δεῖ: 

(ν. 108.) Ἡ μα ουγοιαίώ. ΛΑ α5 Πὸ. 
Χν. ε δ.Ρ. 615. Δ. 4. Π ο 1η ἱαοία 
5τ1Πί όμοια ' τς σος κ ὁτοςν ολ. βου- 

ᾳεν ἡμα; αὐτοὺς τῇ σε πουρῷ. σῶν ποιχ ὤνν 

και σῇ σῶν στεφάνων αφαιρτ έσει. Ωωῖα οί 

στέμµύστα 01159 σογεραπί δαρρίίσυς, οί α]- 
Ρις ἀῑειππίας ἐξεστε μέν αριά Βοριι. 4. 
Ἐνισ. νι α[ῑρῖ, ποῦ ἵῃ εαρίένας, 5ο ἴπ 
ΙΠάΠΙΡΙ15 βνίαυαπίατ. Νοιυπα ἨΠοπιογί 
νά, Στέωματ᾽ ἔχων ΕΝ ΧΕΡΣΙΝ. Ἐζε- 
στεωµένοι Τί νεπῖ ἀαὐιί ἰπκίγιον ΠΟΠ 
οὐκίαπίο Ττϊοἰπίο: νοὶ (ος νοιδας, Γία- 
πιο διιριζαογίον Κεδίαπίον. δίο οἳ Ἠ ετα- 
οἷιά. 907. ἸΑλλ’ ἀντομαί σι, καὶ κατῶ στε- 
φ2ν χεροῖν, δεί δρμ[ίσο ἐἰδί, οἱ }6Υ οογοτιαδ 
νι πιαπίδι5 Πιεί: 1ηα]ε ]οσῖέαγ Καταστῖφω. 

ΛΓανλΙ. 

Ῥτο -καταστροφῇ οπιοηάαί Αολ]ίσοι κα- 
ταστεφ, Ῥτοραίαπα οἶαπι αὉ Ἠοαιμίο οί 

Ν 4 

ΠΒ 
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Θεούς τε, καὶ γῆν. τήν τε πυρφόρον εὰν 
Δήμητρα νέμεναι μάρτυρ » ἡλίου τε φώς» 

Ὡς οὐδὲν ἡμν ἤρπεσαν λιταὶ »εών. 

Έτ Όοος, οί 
κ οδε, 

ἹΜατκ]ατιάο. 
51Π6 αάΏιο {εδήτηοπ]ο ϱΟΠΗΡΤΟΡΑ{Α, Ὑε- 
ἴετες, θιομοο γεία ε55εί «αλλοῦ { ἱκεσηρίου 
τοβρίο, οἀο α]ατα τεἨπαιεπίες αΡῖ- 

ΤΟΤ 5 αποφιιο ἀεοβιτα, ἴαη- 
αυιατα ο ο]ίσρ αοζορίαε ΙΠπάΙεΙπτη, νοτ- 
φθε. Πας 5ἱ Ῥτορανετῖ, {αο]]ῖς οπιεή- 
ἁαίίο οδε: 

αὐτοῦ λιποῦσαι, φυλλάδος μάτω στροφῇ ---- 

Δήμητεα «Ὑέμεαι µάσρτνο, ἡλίου τε φῶς, 
... . ιά ῃ . -. 

ὡς οὐδὲν ἡμιν ἤρμεσων λιταὶ «}εῶν. 

Ἐανεί οοπ]εσίιτα, ααοά ἵπ Ἰασέα ερτία 
Σαπερεϊ τηο» εταί ατα οΠα(ιαο Ιηβῖσηία 
ἀθοίδιΏ νρτδα {θηθτο. γΙά. Ἀηοῖιά. ΧΙ. 
90. ία. ἸΠεραϊά. ΥΠ. 914. Ῥεάο Α]- 
Ῥϊπον. αἆ ΤΑνίατα 149. ΤΓασῖε, Αηπα]. ΤΤΙ. 
3. ΑΠίοι Ἐγάεις, πέροίο Ῥε]]απι ἆρπι- 
οἶαπς, ΤΠπούαϊά. 1. 478. 
ο ταπηο εαρρ]σαίοτίο εἴπσι]ατο οιΙά- 

ἆαπ Ἠαρεί Ῥοτρ]μγτ, ἆθ Απίπο Ἀγπαρη. 
Ῥ. τὸ. Μις. 

Δί Βιρρ]]ους Ἰα οἵαηίέ {0ῃ5ε», ΏΟΠ ϱ0- 
τοπαίσ,. μπβοηίο 5ο {οπάεῦαηί, Ο0ΙΟ0- 
η 11ο εαρίίο ἀείταμεραπί. ν. Δίπεῃ. 16, 
ὁ. Ρ. 675. Δ. στέμματα αὐίθπι σοετεραηέ 
1ρ παπίρα», ο. Ἠετας]. 997. Έετ γλαυ- 
κν χιλόην φυλλάδος ζηεο]11αῖέ, Εχοπᾶ στα νῖ- 
τεπίρπα οκ. Ῥος μας ια γοάἰπιί- 

οτ] ἶσαι κο ον 
9:32», Ἴλεαπι, Όετείοτα: οῦ 
Ἱατηραάα, ὰ οοδίαἩ5, βΠαπα Ῥτο- 
5ο ρἵπαα 4 ας Ἄοη ΙσΙέαγ ορΙς πυ- 
ρ0 άρον, .--- α11Ώι (ετες, εί καρποφόρος 

(, ἁπίο(ο 4η. 596.) αρρολοίατ. Δη- 
τοπίπας ΠπΏΡ. ΤΙ. 45. Μήτι ὁ Ἡλιος τὰ σοῦ 

“Ὑετίου ὧξια σποιεν, µήτι ὁ ᾿Ασκληπιὸς τὰ 
σης Καρποφόρον: Ἱία Εοτίο ]εσεπάιτη. νυ]- 
Σω, ὑεπου: οί καρποφόκου ο. θἰζιιγῖ». 

1)ο ᾖονο΄Υετίῳ εἶνα Ῥιμωυνῖο, νιάε Βοισ]εγ. 
οἆ ον ἹΤΠ. 55. {αγ 

πυρφέρον Φεὰν] Γἰαπιπιίῄογαπι ἄεαπι: τα 
Οστος ἀῑσία, Ἡέ οί ΟΥρΡΏςο λαμπαδύεσσα, 
«0 αποά ΤἨτοδογρίπαπα βΠατα, α Ῥ]ίοπο 
ταρίαπα, Ῥετ {οίππΏ ΟΥΡΟΠΑ ]απιραάθτη τηᾶ- 
ηι σεδίαης5 αιαβίνοτα. Ὑἱά. ΟΙαιάῖαῃ. 
4ᾳ ταρία Ἐτοδεγρίπα εί ΟνΙάΐωτα ἨΠείαπι, 

ο ἡβαιἱξοτασα Ώεαπι ι 

Μην σισρισΜΜΕόης, ηυ]ο 1. Ῥ. ο. 7. ---- Πα ἀιιαδις ΤἸαπιπιίήεγας Ρί- 
πι Ππαπῖῦιι 5ιισοεπιάίὲ αὖ «ίπα, Ῥετφιε 
τγιῖποδας {ιί {γτεφιεία {επεῦτας, εἰς. 
Τίθπι Αρο]οάοσατα Β]ρ]οίΗ, 1. 1. εἰ 1ο. 
Μειτεή Ἐ]ευδιπῖα ο. 5. Τίεπι ατα 
μερα. ]. ΧΤΙ. 

Ουα]ίς οὉ Ρπαρῖς αοεθηςα ]αππραᾶθ δααίς 
Ότῦα Οετες πιαρης νατ]αῦαί Ιπιαρίηθ Π4Ιητης 

Απξοπίαπῃ ΒΙου]υπαα με Ιαΐας, νεςάρ]α Νρτί 

Ἠαρίοτῖς ναξίοξαῦε Ίερεης 1η ριϊνοτε ΞΕ]6ΟΡ : 
ἱπδαπ]5 αΠυ]α ας ἔρεε τετηασίε 

ἄν», τυρίοαμα νίας 1Πυπαῖπαί 1ρῃ1. 

Υ πυροφόρο», Ἱ. 6. .γιιρίγεταπι. 
δι 7αγπ65. 

273. µάρτυρᾶς, ἡλίε"' τε φῶς,] Τ,ο5ο µάρ- 
συ’, αἆ ον]ίαπάαπα απαραςέυπη ἵπ 1ο Ἴορο, 
Οοπδεπᾶυπέ οπιηες Οοἆἆ. 6α]Παῖ: οί Ίία 
εοπ]θοσταί ἈῬοαμφετ. Ματ. 

µάρσυρ Τία ΜΡΡ. απρο εί Ῥ. γι]σο 
μάρτυρας. Μιας. 

975. Ῥοσί Ἠωπο ΥΟΙΞΙΤΩ Ἱπίρτο]άεταηί 
εοπαρ]υτα; πες ἀἆαπππΙπα τεραταί 5αρῥ]θ- 
πηρηίτα ος, α ῬΗίΠρρο ἸΜε]απομίμοπα 
οπα δοπρίαπα, οἳ ἵπ Ἐάπάοπε Ἐταραςβ]- 
8Ώ3 οκ εἶις νοδίοπο τερεέυτη : 

τῶν συγγενῶν ὃ αἰδείσθωι δάλευώ σε χρεὼν, 

οἷς οὐ παθοῦσιν ἄξὲ ἀμύνειν εὐσερές. 
απ .. ᾿ 9 , - ΄ 

ἡ γὰρ τεμοῦσώ σ' ἐστὶ Ὢυγώτηρ Ἠιτθέως. 

Ῥυίαραί ςοϊ]ῖοαθέ νῖχγ ἀοοάκείπαιας, πα] ῖς 
ἀεθδρο, π]ςϊ ἸπΙήαπῃ ατσιτηθηίί α 58Π- 
Ρυϊηῖς «οπ]αποίοπε ἀεάιεῖ. ΔΑί 5 ους 
5αρετίοτα εππα 5οᾳαεηΗβα5 οοη{εταί, ν]άθ- 
Ρῖς, ηἳ {α1ἱοχ, ἴ]]α ἀῑσηϊίαίετα οί ποδῖ]ετη, 
υ{ ἵπ πια]ῖς, {εγοσίαπα «ΡΊΤαΤο, Ώας αέεπα 
εαρρΗειπα ρ]απο γοτρα 655ς, ουηπῖκο Ἠωτη- 
Ἠίετααο οταπΗπα: πες Ῥχοιπάς ἀαρτεαὈῖε 
αἆ ΟΠοιῖ νε] Φοεπαῖςλογί ῥᾳσω τείεττε, ασε 
απο Ἠαξιτη 5εηαμπέαΣ, Όμπα απίθπα 
Ῥτο]ῖχι5 ο5εο 5ο]ραί Ίπ. ο Ρτεαῖδας 
Ἐπρίάος, 5υδ]έ κβρῖσαγῖ, Ῥεγοταίοποπα 
{απίατη 655ε, αά πιπς εκ θα 5ρεΙεΙΠί. 

”4ιμμ. 
Ῥορί εν ἀε δέ νετεας, ἆπεπα τεςΒίαετε 

εχ. Πργῖς που ἁλίΙΣ, 566, ααάτα 56Ώςυ5 εἶως 
5ἷί 1π Ρτοραίπ]ο, ία]ο ααϊά αἀάεπάιτη «16-- 
ἆο ---Ἡ σὴ δὲ μήτηρ ΤΙιτ9έως ἔφυ σέκνον, 



ὋὋς ΤΙέλοπος Ίν παϊς. 

ορ ον αν φ01 

κ ἃΧ κ 
λ 

Πελοπίας ὃ ἡμεῖς χθονὸς 3656 
λ -”. ιωά / ώ 

975 αυτον πατεῴον αἱμά σοι πεμτήμεία. 

. ὰε κε ἀ ια 3 ” ιο 

ΟΩιἳ οτας βΠας Ῥο]ορῖς, εἰ πος οχ ἴοττα Ῥε]ορία 

975 Ῥορδϊάσιαιις οππάθηα 5απσαἴπεπα ΡαἴΕΤΩΙΠΗ {εουτΏ. 

Ὃς Ἰέλοπος, οἵο. ΟὨὉιοάὰ «ΌΈτπτα νοτο, 
ΤΠοςοἵ πιαίοχ, Ε]ῖα Ειετῖς Ῥι]ιεῖ, ος Ρ]ί- 
Ώιοις ΠΠας Ῥε]ορῖς, νυίάο ἙῬ]αίατοῃμ. 1π 
ΊΠεςεο αἆ Ῥτϊπεϊίρ. Ἰαγπο». 

Ἠοἰς]ς. Ἡος νοῖσιι5 εκ ο, ἘΕτιιὈ. Υεξετέ 
5ς: 

σῶν συγγενῶν ὃ) αἴδεισβοι οἱ χεεὼν 

τοῖς οὐ σαθοῦσιν ἄξι ἀμιύνειν εὐσεδὲς, 
9 ΔΝ - ΄ ΄ 5 Ν ΄ π η’ 

ἡ γὰρ τεποῦσα σ᾿ ἐστὶ κκήτηρ Πιτύεως. 

Βοά Ίρ5ο ο05 Ἱέία {ταπδροπΙ{: ὡς οὐδὲν ἡμῖν 
-παῖς οὐ παθοῦσιν----τῶν συγγενών ---- ἡ γὰ 
φεμοῦσα---- ὃς Τ]έλοπος ---- [ήπια 5Υ]]αῦα 1πι 
αἰλεῖσθαι εοτΏρῖταχ, αὐία αι οί οι απορίες 
5ιιη{. 

Ῥοεΐ. ἨΠίςο. ὅ, ΙΤ. πἶμ] ἆροςςο, 5εᾶ 
ἰαπίαπα Ιεσί ἆεβροτο, εοηςεί : 

΄ - ωά ΄ .. ” ο”. ΄ 

Ὡς Πέλοπος ὧν παῖς, Πελόπείας ὃ ἡμεις χθονός. 

πέ ας οσπα τετρ ρχασθά. Ρρεπάεαηί 8 
νουῖς έμεναι µάρτνραε, εἳ παῖς δἷε ῷγοπε- 
Ρ05. 

Ῥτου. Π]αά 5αρρ]σπισπέιτΏ τοεερίέ, αι οά 
Ῥοςί ἸΜεἰαπεμίποπεπι εἰ αἰῃΠ Ῥτοραταπέ, 
τεάἁιάᾳαα: « ΑΙ! τορρεσίο Ἰε5 1ἱεη5 
:αα 54ης, {8 πωῤγο οδί Π]]ε ἆο Ὀ1αλλόα,” 

Λες. 
Ἠις ασαίαπω 655ο 5απῃ οοάΐσσπα ἀῑςΙί 

Ῥτοάαις. Τιαουπαπα Ρα 1ρρας ἈΠε]απς]- 
Ώχοπ αἴρας νεχδίῦιις 1ησοχες εχρ]ενεταῖ, 
απο» Παδρεί εἆ. Βτιρασμίαπα. ιά νετο 
{ωσεταῖ οπεσος, ααοά τεσίο αἰτοπάεπ(ῖ {α- 
οἴ]ε ρει5ιαἀεΡρίεας, απο πον οἴ5α Αἀταςί], 
5εά οἰιοσῖ οταϊοπετη. {/εγιατ. 

974. Ὃς ΤΙέλοπος ἦν παῖς.] Απίαο Ἠτσπς 

ΝΕΓΦΙΙΏ ἆθοςςε αἰᾳαῖά ααϊνῖς γ]άοε. Ῥτο- 
ἆφις ποίαί, «  Ἠϊς Ἰαχαίας εδεπηεας (ο- 
ἀεχ.”. Οαπίετυς «αρρ]ανῖέ, Τα (αηιοι 
πιαίεν, Τ]εδει, εγαί Πμία ἢΡἰεὶ: ααοᾶ 
Ῥαγπεςῖιι νοτεῖί, “Ἡ σὴ δὲ µήτηρ Πιπθίω: 
ἔφυ τέκνον, Ὃς Πέλοπος ἦν πα;." ὅτο, ΜΙΠϊ 
γιἀεπέας ἆθεςξο Ρίτα. 

ἵπ ετῖρας Ἰαπιθίς, 5αππίπα οκ εὔ[ίοπο νο- 
(οτῖ ἵπ 195 ἀμοῦις {(οπαῖ, οι] πεαθ 
Τ,οε15 πεφιο Γεπριϊ5 παρχοςδίοπῖς ποπη- 
παυαίαν. ΙπΙάο 5οσαηάΙ {οπαί Ίπογαί ος 

5ἸσΏπη, 5 ααοά ραίαίαχ ο55ᾳ Ῥείτὶ Έτι- 
μ) 

Ῥαολ]ῖ, ἐγροσταρῖ Γπταπεοβατίσηδί5, ου]ας 
Ἠλάϊάοποπα ΒορβοσΗς ἵπ 45 Ἑταπεοξιχε 
1244. παοπηοταί Ο). Εαυτίοίας Ῥί0μοι]. 
ὅτας. Τ. 1. Ρ. 6355. οί Ατἰσ(ιορμαπῖ5 εοἀ. 
αΏπο. 85. 1π «αἰετῖς «ΟΠΏσταθγο αηΙΗΙ ΠΑΥ- 
ταυαίιχ (5εᾶ τιοηὮ Ἱία εδ) Ώσο οϊίο στα 

6 Αἰάϊπα 1205. οκοερίο ος Βιρρ]επισπίο, 
ααοά Αἱάῑπαω ἀοοσί: 

-. ”. Ἡν δε ») / 

Τῶν συγγενῶν δ᾽ αἰδεισθαι δάλευά σε χεεὼν, 

Τοῖς οὗ παθοῦσιν ἄξι ἀμιύνειν εὐσεδές. 
-- φ 7 . ΄ ΄ 

'Ἡ γὸο τεκοῦσά σ᾿ ἐστὶ 3υγάτηρ Ἠντθέως, 

ὋΟς Πέλοπος ὧν πας θἱίο. 

Ώιο Ρτίοτες νειδας {π Υπείτο ποηάος! 5υΠ{, 
Ῥτίπιις Ἱία Ιοσεπάας ν]άσίατ, Τών συγγενῶν 
δὲ δάκρυά σ᾿ αἰδεσθαι χρεών. δεευπάις 
ταξοχτηατϊ Ῥοΐοςί, νε] ία, Τοῖς τ᾽ οὐ σας οἳ- 
σιν ἄξι ἀμυνεῖν εὐσεβές' νε], Τος τ οὐ σα- 
Φοὐσ᾽ ἄξι ἐπαμύνειν εὔσεβέε. απία 5δεομηπάα 
1η ἀμύνειν νε] ἐπαμύνειν Ίοηρα ε5έ, Ώ ἆμυνεῖν 
(π Ἐσέατο) Ὀτενί. Ώου Ῥεπάεὺῖε οκ Οο- 
ἀῑοϊρας, (5ϊ απ {οτίε Ίος Υοτεας οἶῖηι ες- 
ΜΗ ρίεατί 5η) αέ οἱ Ιδίιά, πάταπα 5οσαπάας5 
Ίαπαῦι15 Ῥγίπιο ρίαροπῖ ἀεθεαί: απο σᾳ5ιι, 
Ἰηνοπ]εέαχ Εοτίο φοηρίἁπα, Τοῖς ὃ οὐ ---- 6έ, 
Τών συγγενών σε δάκρυά σ᾿ αἰδεσέαι, Ἰν84ο 
Ἠα]ας {ταπερορϊοπῖς ες, αὐῖα γὰρ Ιδίαά 
«οᾳαῖ ἀορεί Τῶν συγγενών, υίροιε αὉ ο 
Ροπάρης. Οείοταπῃ, σαπιπί η ῖ γἰάει- 
ἵχ ἨΙ νοίδας, οἳ ϱο5, δἱουί εταηῖ, Εὐτα 

νοχρδῖοπο οὐϊάϊΙ: Ῥτοσατο {απ1ςΠ, ῬΡτοιϊ 
οροτίαῖέ, ἆθπος αὖ αἰῑῖς εχεπορ]ατίος οᾶ- 
μΜαπίασ, απαπιοῦτοπα πμ] αημέανί τα 
πυπωρταίοπθ νθιςαΙτη. Ὦο οίριηπ]αίο 

αιιοὰ Ἠΐο πποπποταξατ, νίἀο Ἠοτασ]ὰ. 908. 

Νασίας Ίαπι ΑπηιαώνεισίοΏες ἀοοιςεῖ- 
τωὶ Ἠοὶςαϊ ἵπ Εατιρίάετα, 1π νειδι ρτίωο, 
οκ οἴίαιῖοπα εἶας, ἀθσ»δο Υ’4εο ΓΤΟΠΟΠΙΕΠ 
σε: τεσίοπο, αἩ αδα, εἰ επτογε γροξιοις, 

πθφςίο. οἳ τοςῖθ, ΠΠαΙ]6Πη Των συγγενῶν δὲ 
δα. 2ὔ Ξιδεῖσθαι χιρεὼν, απαπα τῶν συγγενών 

δ) αἰ):ῖσβζι δᾶκρυα χρεὼν, εοιτερία, υἱ Π]α, 
υἰθίρα ογ]]αῦα 1η αιδεσθαι απτο 6ΟΠΞΟΏΒΠΙ: 
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τί δρώς; προδώσεις ταῦτα; κάκδαλεῖς χθονὸς 
Τραυς οὐ τυγούσας οὐδὲν ὧν αὐτὰς ἐχΊν1 

Μη δητ. ἔχει γὰρ καταφυγή», ἠρ μὲν πέτρα, 
Δοῦλος ὃὲξ βυμοὺς Ὀ εῶν' σόλις ὃξ πρὸς πόλω. 2το 

280 Ἔπτηξε, χειμασίεῖσα. των γὰρ ἐν (ροτοῖς 

Οὐκ ἐστιν οὐδὲν διὰ τέλους ο ης 

ΧΟ. Βάδι, τάλαιν, ἱερὼν δαπέδων ἀπὸ Περσεφονείας» 

Ουῖά ασῖε ρτοᾶςς Ἠας, οἱ ο]ϊεῖο» οκ ἔοιτα 

ας απα5 πι] «οπδοσυίας 6ογιηι, 4150 Ίρρας οοπδοφιέ ἀθεεῦαί 2 

Ἀεαπαφυαπῃ. 

Ῥουνα5 νοτο ατα5 ΏΘοτΗΠ : 

250 Εισί, Ἰασίαία {οπηροριαΒρις. 

ΝΗΙ] ονί Ῥοτγροίιιο Ῥοαέαπη. 

Ἠαῦοι οπῖπα γο[ισῖατη, {οτα απἱάσπα Ῥείταπι, 

οἴνιίαςδ νοτο αἆ ον]ίαίοπα 

Ἠογαταῃ οΠΙπα ΠιιπιαΠαΓΙΙΠὰ 

ὤιο. Ὑαάο, Ο ππῖδοτα, α 5αςτο φοἱο Ῥγοδετρίπα», 

ααοά ἵπ ἵαπηρο Τγασϊῖοο Εποζαπα ΠΠ ΕΠΗ 
νίᾶϊ πο απίο νοζα]οπι αωήάσπι.  Εουάῦας 
οετίε ατσυπηθη(]ς ορις οτί, τί Ῥτορβοίιτ, 

οοπίτα ΟΠΙΠΘΤΗ απζηημιαίοηι, « ΥΘΙΠ να- 

έέ παπα οί Ἱπιασϊπατίαπι (αὲ Τ]α αν αἆ 
ο. Τ1ρη1ς. Τααγ. 7 Τ9τ.) ο5-ο Μοίτιτα :””.ἶπ 
απο, οἱ ῥπίζιπι ιοίο ο[/οπδιεήι οδἰ. ιέ αιιί 
οοπἰγασίῖοιε ὀγουῖις ᾖ.ΐ, αιιξ ῥγοςιιο[ίοπθ 

ζοπισῖι5, ἐεαίγα ἰοία γδοίαμιαχιέ, αἲε Οἶσθτο 
ἆε Οπταίοτ. ΙΤ1. 50. Ἀορισῖς {ογίο αατῖοας 
Ρεχῖπάε 5οπα!, »ἶνο 5Ρομάσις, 5ει. ἀαοιγ- 
Ίας, νε] οἰἴαπα {ποςῬαι1ς, δέ ᾳΠαγίά5 ρος 
νετσις Ἰαπηρ]εῖ. ῬΒεά αἰῑῖς αιτίριις Ίας τος 
αιάϊεραπί Ὑοίογος: πσαυα Οτας], 4παπ- 
ατα Πσοί ος οοσυτΏ φοηρῖς οοἱ/ἴσογο, π]α- 
δῖς {ιι]]δδοηί πολυ) ρΏνοῖ τρο οἳ ἵα ο]αιι- 
5υ]α Τατοῦί (1ΤΡΗ. Ταν. 791. }, παπι οα]- 
Ώοτες Τ,αἰ1Πῖ 1Π οαἆσπῃ, ϱ Ιιιοῖς αἶπια γος- 

τα, εἰ οα[ῖ ἀεσιδ, Ῥτο αἴπιο γεοιόν; αιιί 

ἵηπ Ἠσογοῦ, Ιεοία οἱ ογαἰ Φιιθηηιῖδιις αἷ- 
πι εὔζιεπιῖς, Ῥτο αἰία νοὶ αργία. 5. ὨὈϊρῃ- 
6 (ποησιΙπη αι αΠίε ΕΟΠΣΟΠΑΠΙ ηΟΠ Ῥομ»ς 

66 εοτῖρ!, ΏσΠΙΟ Ραπ]ο Ἠιππαπίος ο5ί, ααἲ 
έέ Ἠοᾶ]ε ἁἀωὐίτοι:”. Ῥίργεοπ. αἆ παεῖα. 
Αῑοϊςί. Ὑ. Σμώμενος, Ῥ. 505. Ῥορέ Ίος 
ΟΙεετοπῖς εβαίωπι 4ο ἸΜείτο (αεί πα] έο 
Ῥ]υητα αἁ]οὶ ροδ5επέ οκ αἲΠς Απηις ααϊ 
Ἠαπο ΤΟΠ ορπηο Ἰπίρ]]εχοτιαπέ) ὨΘΠΙΟ, 
οΡίπος, 51 ργα]αάτοία {αἰὶ (οςπποπΙο ΟΡ- 
Ῥοπεί. Τάεπι εἰ ἆο Ολοτῖοῖς Γγασϊοογιη, 
ὥᾳμε ας ἆε Βοπατ]]ς ο Γτουαῖϊοῖς, νογαπα 
ε55ε εοπαροσϊθέατ: ν]ᾷᾳ Ίοεσπα Ὠΐοηυγς. 
Ἠσα]Ιεαγπαςςοποῖς οἴϊαίαπα Ἱηέτα αἆ ν. 5τ7. 
Ἐαοῖ]ο βοπῖ Ῥοΐο»ε, εἰ οἵπο αμα «π]ρα 
Ἠορίτα, Ἡἱ ηος πηρίταπη Γγασίοοταπα Ώοπ 
Ἰη{ο]]!σαπχας: οοἆ Πο νῖκ Ῥοίοσί, αέ το 

οἷέ Ἱπιαρ]πανία ἴσίιά ἆς απο {οί πιασηῖ υἱτῖ 
αίοι ργοπιποϊανοθνϊπ{, Ἠαγλῖ. 

9Τδ. Ταυτὸν πατρφον αἷμα. ὅς.] Τά ο5ἱ, 
δαπιάοπι γαἰγίατα (πο. ραίογπαπι, 4ος {α]- 
5ιπῃ ο.5οί) ορἱ- ὕποηι, 14ο σοπι15, οιπάεπα 

οτίτΏ, αποά αὐ ραζτίαηι απ ϊος. βίο πόλει 
πατρώα, ᾖαϊτία, ἈΝορίε Αιίο]γζο, εᾱ. 
Ῥατη. Ρ. 459. Ύαοά οί πέτριον πέδον ας 
αυ. ὅτ5. Ἠεπισιοτπιδίας αἆ Τοῖαῃ. 
(Τ. 1. Ρ. 584. «οἱ. 1.) ποίαῖ, «6 εαεῖσα- 

ἐς Ε]βῖπαϊ Ὑοίογαπι φοπρίοτος αἰπαπάο 
ἑ φᾳτρια οἳ πατγῴα Ῥτοπηΐσεαο 4εργε]ιεῃ-- 
ἐέ ἁππίας αδγραδρο.”.. Υίάο Ῥοτσ]οτ. αἆ 
ΑΙορμτοῦ, ΤΙ. 4. Ῥ. 964. ᾖἨιυπρίάστα 
Ἠειας]ιά. 8τ7. Ἠε]ει. 88, 90. {[Ττο 
κεμτήνεθα Ποϊςκίιςδ κεκτημένο. Β6Π5Η5 

σας Ῥοπιι5 νΙάσίαις ἵπ να]σαίᾳ, οἳ ΕΟΠ56Π- 
πσπί εχοαρ]ετία, Μαγ!. 

ὦπ6-. πι δρᾷε, σοολώσεις παντα: Εοτίε 

οχ 9λογ] Ἔστ. ἐπὶ Θήέ. 102. Τί ῥέξεις 
προδώσεις παλαίχων "Αέης τῶν σὴν γῶν: 

αΗαγλ. 
ε Πεοῖς]ς. οοττ]σῖε οὐδενὸς ὧν. «Ἠεεί. 

918, 5. ῆος νοιςις Ιαιάαης 205. Φοα]- 
σογ αἆ Τπρα]]άπ], Ρ. 128. οἱ. 1589. τηθ- 
πηοΤῖο νο Απάτοπιασμα (γραῖε.  Φογ. 

ϱτο,. Δοῦλοι δὲ βωμοὺς Θεών] Οοάϊσας 

Α. Ἑ. Ο. δουλος, ιέ 976 θί σύλις. αιοᾶ 

αάναϊςι, Ῥιαίατελιας Ὀο ΦαροχςΗ{, Ρ. 166. 
Ἐ. ἔστι διύλω φεύξιμος βωμός. Ῥίοῦσας 
{απιοῃ Τη. ΟΙΠΠΙ. τοποί Δοῦλα. Θεών 
εδί ΠΙΟΠΟΣΥΙαΡοΠ. Λ{αγκ]. 

Δοῦλος] ια απο ΜΡΡ. εί Ῥ. Τά. 
Α]ά. δουλοα. «τας. { 

Τία οοᾷ. δοὰ Αἱά. οἱ οἆᾶ. νοῖ. οἱ δίο- 
ναι5 Οτοήϊ ει ΟΥ. δοῦλο. Ἠσγπιαπ. 

2] 
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Ῥαύ πήτ / . / ἔ ν ” β λ ,ω 

ἄθω καὶ αντίασον γονώτων ἐεπε χείρα βαλουσαν 
/ ” / / ιο / ” ΔΝ 

Γέκνων τε «νατὼν Ἠόμισαι δέµιας. ὦ ελέω ᾿γὼ, 375 
εἳ δν / / ε] / ; 

985 Όυς υπο τειγεσι Καδμείοισιν πωλεσα Άουρους. 
/ / 

Ἰω μοι. λάδετεν φέρετε, πέμπετε" 
«δα / 

Κρύετε σαλαίνας χέρας γεραίας. 

Πρός σε γενειάδος, ὢ Φίλος, ὦ δοπιωιώτωτος Ἑλλάδε, 
1/ ω Ν λ / / 

Αντομαι,ἄμφιπιτνουσα το σον γόνυ καὶ χέρα, δειλαίων 

γαἀε, οἳ 5αρρ]ῖσα σοηῖῦιας ΙππΡΟΠΕΗΣ ΙΠΑΠΙΠΗ, 

Ἐ Ππογαπα ΠΙΟΓΕΙΟΓΙΠΩ 1οςῖρογα σαάαγοτα:. Ο ππθ πηῖδοταπα 6ΟΓΥΠΗ, 

985 Οµ05 Ίανεπος ροτάῖά{ 5αῦ πιωπίρας Οαἀπηςῖς. 

Ἠἳ τηῖμ], ρτο]λεπά]ίο, αΠοτίο, πηλία: 

Ἐχίοπάϊίο παῖεογας ΠΙΦΠΙΙ5 5οηί]ε5, 

Ῥοχ σοπαπα, Ο οὐαγῖροίπης οί ργαρίαπ(ἶροίπας ἵα Οταςῖα 

Ἔτοσοτ, ««ἆοπς αἆ ίσα σοηια, οί ΠΙΩΠΙΠΗ, ΠηΙδ6ΤΑΤΑ 

98]. Οὐκ ἔστιν οὐδὲν διὰ σέλους εὐδαιμιονοῦν] 

γιάε ΙρΗῖσ. Αι]. ν. 161. Ἠος Ἠοταῖιας 
αἆ νετοαπα {στο Ἱία οβοτε: ΝΙΗΙ] οδί αὓ 
οπιηῖ Ρατίο ῬοαίΙτῃ. αγ. 

διὼ σέλους ΜίοΡ. τοι. ΧΤ,ΤΙΙ. Ρ. 165. 
Λι. 

983. Βᾷ3δι, σάλαιν, ἱερῶν, ἃοι] Όπα αἱ]- 
οσα εκ ΟΠοτό οοίοας α[]οηαίις, Πς, αί 
ΠαΠΙ ῬεΓδοΠατης αἰρῖ, αί ρίατος: ααοἀ 
Ποτῖ φο]οί. «Λ{αγκί. 

255. Γοΐμ5 Ίουις 5ίο ]οσῖ εί ἀῑδίιησιϊ 
Ῥοΐίοςίέ: 

Βάθ,, καὶ ἀντίασον, γονώτων ἔπι χεῖρω βαλοῦσω, 

Τέρνων τεθνεώτων Σομίσαι δέµως, (ὢ µελέω ᾿γὼ) 

Οὓς ὑπὸ τεέχεσι, εἴο. 

γι]σο Ῥίεπε ἀῑσαπσι]έιχ Ῥοςδέ βαλοῦσα, οί 
Ἱερίίατ σε Ὀνασῶν κόμισαι δέµας. ὦ µελία, 
δο. Τεθνεώτων (τεθνώτων Ῥτο τενσότων 
Ἱεσῖι Ηεαίμῖις) οσε αἰκγ]αραπα, αέ αραιά 
Ἠοπαετπῃ οἱ Αροϊιοπῖιπα ἨΠοάίαπι ΤΠΙ. 
Τ4Τ. Μητέρα σεθνεώτω», ἅο, τιΏὶ νὶάε ἩἨσηῃ. 
ΒιαρμαπΙτη. ὤντίασον κοµίσᾳι (ΠΟΠ κόμισαι) 
διρρίίσα ΠΠ ιιέ γοζογαί, γορογίεί, (νεὶ αἆ 
δεριζέιναπι ε[εγαι) Πίογιπι Πιογίιογιίηυ 
ϱογρογα, Ἡξ Υ. 15Τ. Κομίσαι σε, Θησεῦ, 
παΐδας ᾽Αογείων 9έλων. Ιπ{οτ]ες(ῖο γοσυπι, 
ὦ µελία ἐγὼ, 5Ιπη]15 ο ἵπ 8ορΗ. (4, 
Όοἱ. 785. 1409. ἨἈΝονίτο Ῥ]μωπίςς, 1697. 
εᾱ. Ἐϊπα, Απςίορη. Τ]εδπιορμου, 1047. 
Οὔς, αιιαδῖ Ῥταςρςοίςςοέ νίῶν, Ῥτο σέκνων: 
νιάᾳ αἆ ν. 44. ὭῬτο δέµας Οοἆ. Ἑ. σπαι- 
δας. 1οοςί ᾳποηᾶς Ῥορδεί---δέμας, ὦ μελία 
γω Οὓς ὑπὸ, ἃο, 5ἵπε ρατοπί]ιοςῖ, τί Ἠ]ο- 
ουῦ. 355. Ἠεῖρ]αις ρατίίος Ἰοσῖε σιθνιώ- 
σων, εἴ τεποϊ(ηί αἁ ν. 157. ἍἈίαν]], 

994. σὲ θνατών] Ποϊρεῖας οἱ Ματ]]αῃ- 
ἀι5 σεθνιώτων. Μα]ϊπι, ᾳαοά ρτορῖας αἆ 
νι]σαίαΏα αοσθΙί, σεθναύτων. Μιας. 

Ὀνωτῶν] Τεβνηκότων Ἑί Ῥμανοτῖπας: 
ϱνητὸς, ὃ φθαρτός. «ΏαγΊ6δ. 

παπι Ποῖδί. σεθνεώτων κοµίσαι. Ἠθαί{]. 
σεθνάτων Ρτο τεςναότων. Ὠουᾖ. 

986. 5. ία Ποτιτη ΥεΓδΙΠῃ πιοία «0Ἡ- 
ςέιιοπάα, 

Ιώ μοι. 

Λάθετε, φέρε-ε, σέµπετε, Λβίνετε 

Ἠπιείεγ Ττουμαίσης, 
Ταλαίνας χέρας γεροιὸες 

γεοπῖας. Ιεαίμίας. 

φοά αῖά θἵέ κρίνετε (νο Ἠοεϊσκιῖ κλίνετε) 
χέρας, Ὠςθδεῖο. λάθετε, φέρετε, πέµπετε, 60- 
ἀαπα οτάίπα οσευτταπέ Ἡοοιυ. 69. αἆεο 
υέ {οσπηι]α ο55ο ν]άοτϊ Ῥροςςῖί. Ὑπάο Το 
Ταταριταδίθη Οτάεωπ., ααϊ νιάσίωτ οα 1π- 
(εἰ]οχίςςα πο πηασί5 (14Πῃ οσο Ιπίε]]]σο, 

Λ{αγΛ/{. 
986. πέµπετε, Κοίνετε.] Τοσεπάαπα Ραίο: 

΄ | νι 

σέμπετ, έκχ- 
: . 

σείνετε ταλαίνας χέρας γεξαίώς. 

ἐκτείνειν χέρας 44θο 5οἱοηπε οσί 5υρρ]ίσαἩ- 
ενας, αἱ νο]ιιέ «ΥΠΟΠΥΠΩΙΠΑ 5αρρ]σα{οπί5 
Παδίέαπα οἵε.  Τοἱγυῖάς: σσρος ἑτέρους ἔκ- 
σείνοντες χεῖρας, Ρ. 155. Ῥ. ἍΆιας. 

ΈἘκ Ηεειὺ. ν. 63. Ῥουκ. Βὶρ]. ΡΜ. Ἱ. 
Ρ. Τὁ. Ἠἷο Ἰοσῖί Αἴρετε, Παπ Μμ:στ. ϱΟΙ- 
τοσίῖο Ῥτορίογοα 1ρ5ῖ Ἱπιρτοραίατ, αποά 
ἐκτείνειν πιαΠΙ5 5αα- 1ρ5ῖ Ῥτγοσαπίος ἄίειῃ- 
{ασ, ποῦ. ο1 πιαπΙ5 ρχοσαπίωπα, «ες. 
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”/ 2 Ν / 5 με οῤ 

990 Όικτισαι αμφί τεκνων ϱ, έτη» | 
π’ δρ 2 . Ἆ ρω 

Ἡ, τιν ἀλάταν, οἰατρὸν {ήλεμον, οἶκτρο» ἐεῖσαν. 
2 7 Ἆ / -- 

Μήὸ᾽ ἀτάφες, τέχνον, ἐν χθονὶ Κάδμε, χάρρατα θηρών, 
/΄ -Χ 5 ο / -- -- /Λ « 

Παΐδας ἐν ἡλικίῳ τα σα κατίδηςν (πετευω. 2565 
/ 2 ως ο) / ση Ἀ / άἳ λ .- 

ΈῬλεψον εκων (ϱλεφάβων Επι δώκρυο», α περί σοίσιν 
η Ὡλν -- / / 5 / 

905 ΤΓούνασιω ὧδε σπιτνῶ, τέκνοις τάφον εξανύὐσασ»αι. 

990 ἸΜίςοτετο Ῥτο Ιδετί5 τηο 5υΡβρ]ίσεπῃ, 

Το]ιέ οΓγοΏοπα εἀσπίοπα Ίασαῦτα «άΓΠΠΘΗ, πηϊσεταρῖ]α. 

Ένε 4Η, πο Ιπδερι]έος ἵπ ἕεττα Οαάποῖ Παάϊρσῖα {εταγατα 

ἘτΙος ἵπ ίπια αταίᾳ ν]άθας, 5αρρΗεἴίε 00; 

ο Απρίος Ἰαογτηας ΤΠ πηεῖς Ραϊρερεῖ5, ας αἆ τυα 

995 Οοπιια Πίο οαἀο, 5εραίάταπα Ἠροτῖς πέ οοπςεφιτατ. 

987. Ὑμ]σαίυπη Ἀοίνεσε ΕΧ ἨΟΙΒΙΠΙΟ 
Ἠεευβαε Ίοςο 1 ἀείρετε πωυανΙ. Ἐογίας»ε 
οίατω µε αἀάεπάωτη. Πετπιαπο. 

988. Τιρὸς γενειάδοςε, ὦ φίλος» ὦ δοχικώ- 

φωτος Ελλάδι Ανσομαι, είο.] ΤἘοτίε, ααία. 
ΗΙ Ρ]ετίᾳαο Ἠεχαππεί] 51Π{, 

Πρὸς σὲ γενειάδος, ὦ φίλες, ὦ δοχιµώτατος Ἑλλά- 

δ) ὄντοκαι, ἀμφιπιτνοῦσω, ὅτο. 

Ῥτίπαιφ ο5ε Ιπίοσει Ποχαπείετ, παπα 
ϱγ]]αῦα 1η Ἑλλάδι ρτο]εοία ἵπ 5εηεηίεπα 
νΕΓΣΙΤΗ, υί Ῥ]λωπῖςς. 814. 

"Ὢ ζω9έων σετόλων πολυ») ηρότα- 
: ασ 

σον νώπος, Αρτέμιδος Ἰχιονοτρύφον ὄμμω, Κι- 

9αιξών. 

Ὑπάε Ἠερ]αςίῖοπεῃι, Ρ. 14. ἴπ Ταποδῖς, 
(αἱ ρτοβαΡο αἆ ΤρΗ. Αα. 9959.) Ἠος Ιπίετ- 
ἁαπι 4; ἵηπ απαραφς, φαρίςαιτηθ, ΤΙρὸς 
σὲ γενειάδος, αέ ἨΙρρο]. 601. πρὸς σὲ δεξιᾶς, 
εί 609. ”Ω, πρὶς σὲ γονάτων, ἃς. ἘῬ]ιτᾶ 
νιὰο αραιά Ὑαϊεκεπατίαπη αἄ Ῥ]απίςς, 
1659. καὶ, πρὸς σὲ σσδε µητρόε. Ἠεα- 

πας 1εσῖς, ΤΤρὸς γε γενείαδος, διο. ΛαγΚ. 
Ἐπιεπάαί ὙΤατ]κ]απάις ΡγοΡρίΘΙ πΙΘίΤΙΤΗ: 

Πρός σε γενειάδος, ὦ φίλος, ὦ δοἈιμώτατος 

Ἑλλά- 

2) ἄντομαι, ἕτο. γιος. 

989. Ῥεα]σοι ἀϊσαπσαῖς, Τόνυ καὶ χέρα 
δειλαίαν, ὅτο, Ῥηοροεάεπιῖα ἀϊήπσυϊ Ῥο- 
5εη{: Ενα) 

"Αντομαι ἀμφιπιτνοῦσω τὸ σὺν γύνυ 

Καὶ χέεα. δειλαιὸν 

Οὐχτισαι. τς. 

εί Ἱία Ἠεαίμίας, Φεὰ ποη ορις εδ πιιι- 
ΤαΤο ΡΟΡΣΙΠΟΠΕΙΩ νοςεῖς, Τόνυ. Ἰ{αγχ]. 

βεα]σας ]εσίς: Τόνν καὶ Χέρα" δειλαίαν 

Οἴκσισαι ἆμφὶ σέκνων µ, ἱκέταν ὡς, θίς. 
Ῥαγπες. 

9900. Ικέταν,] Τιορο ἱκέτιν' {απαῖηα επἶπα 
Ἰοᾳἱέαχ, οί ία]ας ἀτατιαίς ο5έ Ἱκέτιδες 
ΠΟΠ ᾿Ἱκέσαι.  Ἡαπο γοσεπα ρασῖίες ἀερτα- 
ναίαπα ἙῬ]μίατο]μο τος (ως Οτοπονῖας ΟΡ-- 
δοιναί. ΤΥ. δ. Μαγτχί. 

ἐκέταν,] Μαγκ]απάας ποἨ τηα]ο {κέτιν. 
5οά ποφµε ἀοεσαπέ εχεπρ]α, αβῖ Όμοτας, 
Ἰσεί ες {ωπαπῖ οοηδίαηΏς, ΤηαδοιΙΠο 
σοΏεχο ἆα 5ο Ίρ5ο Ἰοᾳιίατ. νυῖάε παοᾷο 
Ἠτρρο]. Υ. 1107. εί 110δ. Μιας. 

Τ,οσεῦαἴΙχ ἱκέταν ἤ τιν ἁλάτω. ὑΜατκ- 
Ἰαπάις ἐκέτι». ΜιξστανΙϊ ᾗ σίν᾽ ἁλάταν 

τεοερ]. Ἱκέταν 5ειναπάυπα ἀασὶ, εοπ]άη- 
σεπάιππαιθ «ὔΠῃ ἠάλεμον. «Ἠεγπιατοε. 

991. "Ἡ σι’ ἀλώταν, οἰκτρὸν Ἰηλεμὸν οἶκ-- 

σρὸν ἱεῖσων] ᾽Αλάτα», ΕΥΤΟΛΕΠΑ 5ο αρρε]]αέ 
Οµοτας, απῖα αὐ Αχοῖς Ἠιις, αἆ Ἐλευσίπα, 
ναραίυς ο5ε: οἱ 5αΏ15 δέ νοιςας: Τπεη- 
ἀμπα ν6το 5Ἡμθβσε Ῥυίο: δα]ίεπα ἵπ ἆἷς- 
Ώποίίοπθ. Λ{αγκῖ. 

ἤ σω ἁλάτω] Ἰιεσεπάστα ρΡµίο: ᾧ σιν’ 
ἁλάτα», υεῖμέ ΕΥΥΟΛΕΊΙ αἰϊφιοπι. ΊΝοβῖες 
Ατρῖνα,, εχ αὐἷρα5 «ποσας εοηρίαί, 4παη- 
ᾳὐαπα 5αΡρ]Ηοες, πΟΏ εταηΏί ΘΙΤΟΠΕς. 

4.1.5. 
Ἰήλεμον οἰκσρὸν Ἱεσαν] Ἡ ἓν γώμοις ᾠδὴ, 

“Ὕμέναιος, ἓν δὲ πένθεσιν ᾿Ιάλεμος, Λίνος δὲ 
καὶ Αἴλιος, ἓν τε σένθεσι καὶ ἐπ᾽ εὐτυχεί 
δὲ µολπῃ κατ Ἐὐριπίδην. Ἑπσίαιμ. 1π 
Ἠοπι. {ο]. 1164. Ἠπ. 7. είο. ΊΆατγπες. 

992. σέκνον] Όποταφ αρρεᾗαί Τηεςεα 
σέκνον, θποπιαάπιοάσπα Νιαῖκ ἨΙρροίγ- 
ἔτι, Ἠτρρο]. 607. 611. ααοά {ετε Ῥ]αῃ- 
ἀϊρπέίηπτω ο5ί. Ἱπίρτάπτα ταῖς απῖτηϊ 1πά]-- 
οἶμπα, υέξ 1η Ἱείο ΑΡτασπα αἆ ὨὈϊνίνεπα ἵπ 
ΙΠ{6ΥΠΟ, Τρ1ο. χγΙ. 96. αγ]. 

ΑΡΥΘΡΟΠ. Απίπη. αἆ δελ, 1. Ρ. 152. 

Ας λε μη ο. 

κα ο ο” 

ο ΑΨμΕ 
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ΘΗ. Μήτερ, τί κλάεις λέστ᾽ επ᾽ ὀμμάτων Φάρή 

Ῥαλοῦσα τῶν σῶν: ἄρα δυστήνους γόους 

Κλύουσα τῶνδε; κἀμὲ γὰρ διηλδὲ τι. 990 
νε 

/ -” λ 

"Ἔπαιρε λευκὸν πρᾶτα, ϱῇ δακρυβῥοει 

300 

ΑΙ. Α οἱ. 

Σεμναῖσι Άπους ἐσχάραις παρηµενη. 
Ν / 2 Ν ΔΝ / 

ΘΗ. Το τούτων ουγέ σοι στενά κτευ». 

Τῃο. Μοΐοι, ᾳἱᾶ ρ]οτα», ἵπας Ρ6ΡΙΗΙΑ 5προς οσιι]ος 

Ταος Ροπους2 ππα τϊογαδί]θπα «ποτο]απὸ 

Ἠστιπα αιάῖοης 2 παπα της 4ποαμο Ρουππον{έ ΠΟΠΠΙΒΙ1. 

Α{οῑῖο σαππα σαρι{, πο 1αοΏχγηλας {απάς, 

500 Αςςιάσης 5αποῖς ξοοῖς Οετοτῖς. 

«ἄΦίμ. Ἠσι, οι. 

Ῥυίαί, Ώος 5υπηίάπα ϱ ΒΟΡΗ. Δηάρ. 29. 

Ἐν δ' ἄμλαυστον, ἄταφον, οἰώνοίς γλυκὺν 

Θμτανρὸν, εἰσορῶσι (ἐνα}οροῦσι εἀϊάΙί Βτυπεχ.) 

πρὸς χάριν βορᾶς. Ἀεε[ς, 

295. ἓν ἡλικίᾳ τῷ σᾳ.] ἴπι ἔιιο {εΊηΡοΤε: 
υάροίε Ιπάίρπαπα 5εοι]ο Τηοεῖ, Ώε Ἰο- 
οποπε νιάᾳ Ἠοταί, Ψπαΐϊηπσα Απίτηαἁν. 
αἆ οι, ρ. 9165. 1η σαἱος ΟΌΡβεινα- 
Ώοπιπα ΤαπωβοτΗ Ῥο. «Μαν. 

994. ἐπιδάκρνον,] Ἐοτίο ἀϊδ]ιποίπι ἐπὶ 
δώκρυο». εἰ ἀϊδαησαπί Ῥοτίας, οϊςκίις, 
εί Ἠεαίμῖας. Ἠϊο (απιοη Ἱέα, τ{ ἐμῶν βλε- 

φάρων τεσα(χ α Ῥγαροδίί]οπο ἔτι, ροβί Ρο- 
ία. ΑΠίετ Ὦ. Τπισας ΙΧ. 98. ἐσίθλεφον 
ἐπὶ σὸν υἱόν µου 4αοᾶ οἱ Ἠ]ο γοτυπα Ῥμΐο, 
πεπηρο, βλέψον ἐπ] δώκρνον ἐμῶ» βλεφάρων, 
ΠΟΠ βλέψον δώκρυον ἐπὶ ἐμῶν βλεφάρων. 

περὶ σοῖσι Τούνασι ὧδε σιιτνῶ.] Οιοᾶ 
εδί περιπτύξαι γόνν, ΤΡΗ. Αι]. 995. ἀμπίσ- 
χλυ γόνυ κεθὶν 5αρτα ας Εαὺ. 176. εί ἐμ- 

Φιπισνεῖν γόνυ, 9356. Μαν. 

τος σπα ἐπιδώκρυον αδί ποπ οοουσγαί, ἆἱς- 
Ἰαπεβπα Ἱεσαπί Τπίετρτοίο τοσρηίίοχος, 
ἐπὶ δόκρνο. ΤἨϊρδοπίαπέ {απποπ ἆς ρτα- 
Ροδίἤοπο ἐπὶ, απαπα Ἠοϊσ]κῖας οἱ ἨἩοαί(Βῖιις 
αᾱ βλεφάρων τοίετιπί, Μαγκ]αηᾶάιις αἆ δά- 
κρυον, αί εοΠ5ίΓιιο(1Ο οἷέ βλέψ ον ἐπὶ Σάκρυον: 
αιοά δέ οσο πηε]]ις Ῥιίο, Άιος. 

Λας ἐπ) δάκρυον" γε| «υραιιάϊ σὸ αἆ ἐπι- 

δάκρυο. «Ἀαγπεν, 
395. Τούνασιν] Ώο Ίπας ἔοτιηα ν]άο Ματ]κ- 

Ἰαπ4. αἆ Ῥωτιρῖά. ΤρΗ. Αι. 1991. 1ρΗ. 
Τααχ. 96. αάάρ Ἠος. 740. 827. Α]εοςι. 
968. Απάτοπι, 637. 869. ὮῬογ. 

; 996. Μητερ, σί κλαίεις ] Ἑαἀάρθιη 5οηίθῃ-. 
πα ΤρΗ. Αυ]. 1199, Τέχνον, σί αλαίεις: 
ϱΟπος «αίετα: οἱ γ]άο αἆ Υ. 191. ἆο 
Ρερ]ο οεμ]ῖς ουέεπίο, ἵπ Ἰμσία. Λ{αγ]1, 

Το, Τδίογαπα πιαῖα πον δαπί ΗΡῖ Ιπσοπιίδοσηάα. 

φώρη] Ῥείοι ογ]]αρα Ἱῖς οογτρίέας Ργο»- 
(ου ςοἰϊέατα:. Ἠοπιθτο ΞΕΠΠΡΕΤ ργοάιεἴζατ, 
Ἠεεῖοάο 5οπιεὶ οοτΠρΙεαΣ, αί Ἔργα καὶ 
Ἡμέρα, Υ. 196. Δευκοισι φαρέεσσι χαλυψα- 

μένη χξόα καλόν. «Ραγιε5. 
997. δυσσήνους γόους Κλύουσα πῶνδε] εἰ 

δυσσήνων---σώνδε: /ιαγιύπι ἵπι]είοζπι. 
Λατ. 

998. κἀμὲ γὰρ διπλ9έ τι.] Ἠος εδί, ΥΕ» 
Ρῖς ἨΠοτοάοᾶ ΠΠ. 14. ἐσῆλθε οἶκτός σις. 

Τζοης ρατάει]α σι, οὐπλ φαῖς 5ε αβοσία α]- 
απο οοπαπποίατα 5εηέ{. ἙΙαίατομας ΝΙοῖα, 
Ῥ. δ41. Ο. σοαῦσα τοῦ Νικίου λέγοντος, πα- 
Όε μέν ΤΙ καὶ σρὸς σὴν ὄψιν αὐτοῦ, καὶ πρὸς 

σοῦς λόγους, ὁ Γύλιππος. δίς εἳ 1 Υ5απάτο, 

Ρ. 454. Α. Χεπορμοπ (οην!Ιν. Ρ. 8Τ9. 1). 
οὖδεὶς οὖκ ἔπασχέ ΤΙ τὴν ψυχὴν ὑπ' ἐκείνου. 
Αίμεπωις ΙΙΙ. 7. Ῥ. 546. προσπεπονθέ- 
ναι Τϊ δεῖ, ἰαπιςί αἰϊφιιο α[γεείιο 

Τείιιά γὰρ οἰπηϊ]ίεν ροπί νἱάρίατ Ῥ]μα- 
ηῖςς, ΟΤ6. Κρέον, σί σιγῶς»--- κᾶμοι ΤΑΡ 

οὐδὲν ἧττον ἔκπληξις πάρα. Ἠῖςο Υετο {οία 
«επίεηα αΙπίε]Ισίέαν, Άοπι ἑαηιετι πιῖ- 
γ0Υ: ΝΑΝΜ οἱ 716 αἰἰφιϊά ρεγυαδίὲ, «ΟΠΩΠΙΟ-- 
νίε: (νίά, α ν. 8.) τὰ εδέ, εοπιπιοίαπα πιε 
«οη{ίο: εί Ί{α {οτίο ἵπ Ίοοο Ἐ αρηῖββαγατη. 

Λ/{αγ[. 
500. ἐσχάραις] Α]ά. εἰ Ο0οἆ. Α. εσχα- 

σιαις. ααοά 5εᾳαίέαν Ῥτοάσις. Ὦ. αισχα- 
πιαις. Ἰηα]ο ΟΠΩΠο5. Ὑθίαί απίοτι ]ο- 

5οιι5 πΙΒίΥΟΙ ᾖἼεγο ἀιώπι αδδἰἀεγεί αγίδ (ἐσ- 

χάραις) (εγετί, απἷα ηΠΙ] (πςίο εοηγοηῖθ. 
ναε ςαοτίβοαπάβρα5. παπάς ΟἨοτας αἆ Ο]γ- 
«πυποδίταπα (1ρηΐσ. Αιιά. 1487.) ἀῑοῖι, 
τιοπι ἰαογηπιαγὶ ἀεοοέ πι Δαογίκ. γἷᾶο Ἐλι- 
(ατομαπα 1 Εαδίο, Ρ. 184. Β. Βεὰ ρτᾶ- 
ορια ἵπ (Οετοτῖς εαοχ5 Που εανευαίυτ: 
Πάνια ΧΧΝΧΙΥ. 6. φιῖα (εγεγὶς δαοτί[- 
οἴιέπι, {ισοπείθιις οπιπϊθι5 πιαίτοπιῖδ, ἴπιέετ- 
πιϊεδιέπι εγαί, δεπιαίιε Ππγὶ ἴποξτι ἐγτςῦι- 
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.” ΄ . 

ΑΙ. ᾿Ω τλήµονες γυναῖκες. 
η. / / , νά 

ΑΙ. Ἐνπω σι, τέχνονι σοί τε καὶ πὀλει Καλὸν 

ΟΕ ΜΕΝ ὁ λα 

ΘΗ. Οὐ σὺ τῶνδ' ἔφυς. 
2956 

ΘΗ. Ὡς πολλά ϱ) ἐστὶ κἀπο «ηλειῶν σοφά, / 

9056 ΑΙ. 
ν [4 ”- ε] ο / 

ἸΑλλ᾽ εἰς ὀκνον ρ.0ἱ ος ον κεύθω, φερει. 

ΘΗ. Αἰσχρόν γ΄ ἐλεξας, γρήστ᾽ ἐπιμρύπτευ φίλους. 
ΑΙ. Οὗτοι σιωπῶσ εἶτα μέμψομαί ποτε 
Την νῦν σιωπὴν, ὡς ἐσιγήδη κακώς" 

«ἆὄπιμ. Ο πιῖσογα Ώιμ]ίργος, 

300 

Τήο. Νοπ έα ππα ϱ5 1]]αγΗτῃ. 

«Πλ. Ἠϊεαπωπο, ΒΗ, οααἷά 91, ο αχδΙ Ποπεδέαπη 2 

Τε. Πίο, ααῖα πηπ]τα δαη{ οὔαπα α τηυ]ατίρις 5αρίοηίοχ ἀῑσία. 

50Ρ ὤ)η. Φορά 56ΥΠΠΟ, {επ οσἷο, αἆ νοτοσαηπάῖαπα {ογέ. 

Ἴηο. Τατρο ἀῑχῖςιῖ, Ῥοπα οεἶατο ΑΠΙΙςΟΣ. 

-ἄλμι, Ἀοη «απο ίαθοῃς, ἀεϊπάο τεργοπεπάαπα αΠααασπάο 

Έταροης κἹ]οηίῖαπα, αιιοᾶ {ατρίέο δἷς (αοίαπα : 

έα αἶεῦι ]μδ5ὴ. ει Χ Χ ΤΙ. 56. αἴεοφιε ἐο- 
ίαπι ΥΌεΠι ορρ/ευίί Γπσίιδ, ιέ δασγιηπι απι- 
φοζυεγδαγίμηι (εγεγίς ἴπι{εγηιίδδιι δέ; φιῖα 
σιες [ισεπιἶθιις ἰ4 Γαάοεγε εδί γα», πες εἷ[α ἴπι 
γα {εηιμες΄αἰε Ίπα΄γοπα ἐΊρΕΙΣ5 [οί Γμε- 
γαΐ. «ἨΠαγλ. 

ἐσχάται] ἨΜα]ο Τά. Λ]ά. εἰ ΜΒ. 
ἐσχατια:. Ῥτγασ]ατο Πο Ματκ]απάις: 
ε« Ὑίαί ΤἨοδειι5 ππαίτοπα Ποσο, ἆμτη αςς- 
ἀετοί απῖς (Οογογς, απῖα ἨΏΗ] δέ «οἩ- 
νεμῖευαί εαεγβεαμίῖθις --- Θεά ρταοῖριας 
1π Οετοτῖς 5αογῖ5 Ίου «ανευαίατ: ΤΑνίις 
ΧΝΧΙΤΥ. ο. 6. φιία Οεγεγὶς δασγβείηι 
ισεπιῖῦι οπιπῖδαι πια(γογις ἴγιίογ)ιΐδκιηι 
εγαί, δεπιαέιι [πζγί ζιοίιπι ἐγισυιία αῑεθι5 
Φιδδῦ. εἰ ΧλΠ. ς, 66. αιἰθοφιιο ἑοίατι 1ίΓ- 
δει ορ){ευῖέ ζμοίιιδ, ιέ δασγιηι αι{ύΘγδα- 

γἴωπι (ογοτίς ἴπιευιΐδδ πι δἱέ, φιεῖα που {- 
δοπέζῦιιν ἰά Γαοεγε εδ Γα5, τιου ιῖ]α πι εῑία 
ἴεπιρεσίαίε πιαίγυπα ἐτρέτ» {οί [ιεγαί. 

΄ήιασ. 
Α22Ό:] Δήμηττος.----' Εσχάαι] Α]ῑας ἐσ- 

χίασιαῖς. Ίία Α]άάς: 5ο ἐ ἐσχάραις Ῥταρ]α- 

οοί. ΌῬαγπες. 

909. οὐ σὺ σῶνδ᾽ ἔφυς.] Ἔφυς, ε5, αΐ 

Ῥαεςμ. ́  645. ΑτϊείορἩ. Αεματη, 978. 
πέφυκας Ίάεπι, ἘῬ]μαπίς». 84. "Ἔφν, Ιδ. ν. 
205. 4Τ9. οἳ Ῥαδδπη. ἸπίργτοσαΙοηοπα 
χοσίε οπι]ςῖε Ῥατηοδῖας. ἼἨσροιις ἀῑοῖε 
ἸΜαίτι, Τι ει ἰζαγιπι 1Η1ΙΊΙΘΥΟ Ίοπι 68; Ἱ. 
6. ΏΟἨΠ ϱ5 {ιίδόγα. ὨᾶΠΑ ἴ]]α πιοςο ἀῑκεταί, 

Ο πιϊΐδεγα ηιιι[ίογος / ος ὧν ἐφευρεθεὶς, ἐπ 

Φι(ΟΥΊ{7ι πι ιο {1 ὑπυσπιέι», Ε]εςίτ. 952. 
Έ]επα Ἰοευτῖο ε5ί, Οὐ σὺ ἔφνε (1. 6. εἷ, εδ) 
ἔκ σού ἄρι)μοῦ σῶνδε Ἠεαι]ήις νογίῖί, 
πιοπι {μι Πιαγιηι Αιαία 65. Ἠατηςξίᾶ, 107. 

ἐε ἠογιπι (1. 6. ΠΙΟΥΙΟΥΊΙΠΙ) Πιαίεν 68. 
Μίταπα νΙάσίαγ ααοππ(αατα, ααῖ Ῥοβίας 
Ἰοσῖέ, απηθίσετα Ῥοίμῖςςο ἆςε 56Ώ5υ Ἠη]ας 
Ἰο0. ἩἨσοτοάοί, Ὑ. 99. ρ. 5619. ᾿᾽Αμϕίονι 
δὲ, ἐόντι σουτέων πῶν ὠνδρών, γίνεται 3υγά- 
πηρ χωλή" Ἱ, 6. ὄντι ἐκ που ἄριλμον πούσων 
πῶν ὠνδρών. δὶς σρίτος σῶνδ Ἱππομέδων, 

Ἱν 6. ἐκ φώνδε, Υε] ἐκ σοῦ ἄριθμοῦ σώνδε, Ἠ8ο 
Γαυ. 891. εἰ σούτων γενοῦ μα. Αχϊδίορῃ. 
Νεφ. 107. Ματ. 

505. Εἴπω σὶ, σέκνον,] ΥΙε 61. Βαπῃ. 

ΟἸατκίάς αἆ Ἠοππστ. Ταᾶ. Α, δΙ. ἀῑσῖε, 
οἳ τοοίο ΙΠίρ]]σο, ΥοςθΏ σέκνον ἵπ Ταπηρίς 
Ἐγασϊοογαπα οἳ (οπηΙεογάπα Ρατ ϱΥ]- 
ΊἸαραπα Φεπηροτ «ογγῖροτθ. ος Ίοεο οετία 
τέκνον Ῥτίππαπη Ῥτοάιεῖε, εί 465. Έμα- 
Πῖς, 658. 1976. 1ρµῖσ. Διά. 1466. 
Ῥαες]μ. 1510. Μοαἆ, 875. ΤΩ, σέκνα, λα 
δευτε, λείπετε στέγας. ται, 48. Ἶς 

σέχνα, τέκνα, δεῦρο, λαμεάνεσ» ἑωῶν ο 
Λ{αγΙ. 

505. εἰς ὄχνου---μυθος---ϕέρε.] εις 
εἰς νασαί, ιέ Ρυίαῦαί Ῥτοάσις; ηε(ιθ εἰς 

ὄνκον Φέρει εδί εἰσφέςει ὄκνονν υί νο]υέ 

Ῥατησρίις: 5ο φέρει εἰς ὄχνον οἱσηϊβσαί, 
{ογι{, δρεσίαί, οι αἆ οιισίαζἰοπει, 1 

ο5ί, οιώιοίατίὶ ιο /αοἴέ, Τ,οου6ίο Τοηῖρι1ς 
οσα ΑΠοῖς5 οοπητηιιΏ]ς (Ππσια οπῖτῃ Γοηῖ- 
σα οταῖ νείαι5 Ατϊσα) οι τωυ]ία αἷῖαρ 
αυας {αἱ5ο ἆοοθππιγ 655α Πηετο Δΐσα5. 
ἩἨοτοάοίας ΤΠ. 149. φέρει εἰς πᾶσαν σὴν 

Ἑλλάδα, Ρογεζπιοί αἲ ἰοίαπι (σγώσίαπι. 
1άοπι 1. 10. ἐς αἰσχύνην φέρει" ἴεπαίέ αἆ 

«2ποῦγισπ. αὈὶ γἷάρ ἀοε[ῖς». ἆας. ΘΤοπο- 
νίαπα, οαῖ ποίαι ος 655 Ἠ ετοάοίειιΠῃ, 

Ίππο εί Εωπριάρυτα, αί Ἠετοάοί Ρ]ετα- 
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απο ΠαΤῃ Ἱία τυχςα5 5οηρίί Τρµ1σ. Ας, 
2. (εί Ἠοίσῃ. 1064. -- κελεύτι, ς οὖδεν ἡ 

... φέρει” 5ἱο Ιοσοπάμτα Ρίο, φέσει ἐς 
Ρο οὐδέν. νυ]σο, χελεύει σ’, οὐδὲν, ὃς.) Ουἵη οἱ 

ο. θαπάσἵη ταἰἴοποπι Βορ]οσ]ευπο: ν]άε 
άιρ. Ἔγταηϱ. 5396. 59Τ. 1010 αλυτα 

᾿π]άρα» αριιὰ Ἡετοάοίυπη, ΠΤΙ. 125. ΤΝ. 
9ο. ΥΙ. 19. εἰ αΏρῖ. Βδεὰ οἱ α δρωκέ δα 

Ἱία 5οτ]ὐ]έ 1η 1πουῇο, Ρ. 606. Ε). οὐκ εἶχε 
συµθαλεῖν εἰς ὅ, τι φίσοι. ΙΕ ]0Π ηΟΣ Τομ, 
πε] Απίοογαπα, 5οᾷ Ογασογαπη οί, Ἐτ 
Ἱα αἶα Ἰοσμείοπος, αυα ποη 5υηῖ ΤηοΓς 
Αίῑοα., νο] Τοηΐσα, 5οἆ (τας. Μαν]. 
Ἐκεπρ]ϊς α Ματ: Ἰαπάο αἰ]αιῖς ἵ: αἷάς 

ῑά. Οοἱ. 1490. Βομο]ῖαςε. αά ἀ9δοπν]. 
Ἐτοπποίμ, 1065. Ῥτοςορ. αραιά Βιίἀ. ν. 
ἔπιεικως. «ο. ΑπίϊοςΠοη. Ἑκεοτρί. Υαἱθ- 
5], Ῥ. 864. ὮῬογ. 

Τια οτάϊπείιιγ Πῖς νογδας: Αλλά µοι μ- 
Ό2ς, ὃν κεύθω. ὄκνον εἰσβέσει. Όιατο σὸ εἰς 

ἨοἨ, τί Ῥνοάσι» Ρυ(αὐαῖ, ταςσἰ. Ἡ 71θδν 

206. χρήστ' ἐτικρύπτειν Φίλοις.] Όσιι 

Φίλουε, ααοά οἱ πια]αίε Ώανπο) ο, - γθ- 
παϊεῖς αὐ Ὀο]οί. Ἠοουῦ. 668. αι, Ρορί εἷ- 
ἰαίάπα Ῥορμος]]ς ]οσιπῃ. ους σι, καὶ ἄλλ,ς 
Μή τοι µε κρύψτ: σοῦτο. ὅπερ μέλλω πα(εῖν. 
πρῖ χεοίο οοτγ]σϊέ σ2ῦ9’, ὅτ Αάάο, Ῥτο 
ἄλλος ογῖυί ἀεῦοτε Αἰσχύλλε: οδι οΠἶπι 
νοιδις 636. υραει Ὑγιποῦ.  ῥὶς 
Ἠ]ρρο[. 919, χρύττειν φίλου: δυτ«ραξίας, 
οείαγε απιίους ρα, ϱἱ αἰἴτθυ 5µπηας, 
εοηςίγαςο(Ιο οί θπστὰ φίλοι: : Α{αγή κ). 

Αἰσχιοόν Υ᾿ ἔλεξας, θήστ όση μερύαγτειν φί-- 

λος] ο Ὀδιαάις φίλου; ὐοά οἱ πησ]οἷε 
Ῥατηεεῖμς, οί τεπηίε αἆ Ῥε]μο]. Ἠεσμὸ, 

2 
» 

520. 
» 

515 Αιάασσπι 6556, ΟΠΩΠΙΠΟ {6 ΙΡΡΘΠΗ : 
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Συ... ο . ” λ -” ο / 

Οὐδ ὡς ἀγχρεῖον τὰς γυναῖκας εὖ λέγεμ 
/ ” ) / ως / 2 Ἆ / 

810 Δείσασ, ἀφήσω τῷ Φόξῳ τούὐμον καλὀν, 
ΤΡ κ δε . ον ον -- ” κ Δ » ο ιῷ 

γὠ δὲ σον ὢ παῖ, πθώτα μὲν τὰ των Φεὼν 
- ” .) 

Σποπεῖν κελεύω, μῇ σφαλῆς ἀτιμάσας" 
Σφαλή γὰρ ἐν τούτο μόνρν τάἀλλ᾽ εὖ Φρονῶν. 805 

Ίος τοῖσθε δ), εἰ μυ μῇ δια ἑουμένοις ἐχρῆν 
. 

8156 Τολμιηρὸν εἶνοιί» κάρτ᾽ ἂν εέγχον ἠσύχως' 

Ἄσθαις ααοᾶ 5ἷε πα ]ο, πωπ]ογος α[ααῖά Ὀοπί ἀΐσστα 

510 ΤΐωοἨς, απηΠίαη πηθαπΏ ρα]ειγαπα εοπς! απα πηοίυ. 

Ἔρσο νοτο ἴα, Ο ΕΠ, Ρεσαπα αἱάσπα ἀθοτατα Ῥ]αοῖία 
Οοπκίιάετατο Ἰ1ρ6ο. πο οὔσπάας Εῖ5 ποσ]οςίῖς; 

Ἄαπα ἵπ Ίος 5οἱο οβσπᾶςς, αἰϊοφαῖ τοςί» 5οπ{ἶοης. 

Ῥταίοτοα νΥοτο, 5ἱ ΠΟ, οροτίοτοί Ἰη]αδίς α[ῃιείογαπῃ «αηδα 

568. απ, Ῥο5ὲ οἴίαίαπα Φορ]οσ]ς ]οσΠ], 
Ρογοῖζ, καὶ ἄλλος.  ΜαιΚΙ, Εάῑάϊ Αἰ- 
σχύλος Παλ. Μυβσγανῖα», Ιπσίμς. φί- 
λους 4μοᾳµο Ὀτυποκίας αἆ 4ἱδεβγ]. Ῥτο- 
τηρέἩ. 690. (γιά. αἆ Ἠες. 1161. ὮῬου. 

φίλοι.] Ἱμεσοπάμπα επ Ῥαγηροῖο εί 
Ματ]κ]απάο ΦΙλου;. νυἱὰ. ἨΙρρο[. ν. 919. 

Μμςα. 
φίλοις] Με!]οπι φίλου. Ὑἱὰε Ἠεοιυὺ, 

ν. 568. ἵπ ομοῖ.  Βαγπ5ς. 
Ἐ απ Ἐταυςκ. αἆ σου. Ῥτοτῃ. 661. 

Ἰθσῖε Φίλου:, εἳ ἀἆοοεί, τοι ραπ αούπσειν 
εὔτω ἀπαρ]οί οοηρίταϊῖ Αςςο, Ῥ0:2οπ οὗ 
το, 

0οπςομ/ΙοπΌας οπηηῖρας Οτῖᾶςῖς ]ασὶ 
Ῥτ. αἆ 9δεμ. Ῥτοπα. 650. γυ]ς: 

9 ΄ ᾿”». ι.. ΄ ΄, 

αἰσχθόν γ΄ ἔλεξας, χεήστ ἐπιζρύπτει φίλους. 

]άστπα 1ο. Π]ασιταί Ἱαπο οοπςίτας{οποπα 
νοτΏϊῖ κεύπτειν οσίοηὀἹᾳυθ, 5ο οίῖαπι ἵπ 
ΗΙΠΏρ. ὅδο. τηβ]θ: κ«ἄπειτα κρύσσεις 
χουν. ἐπνουμένην ἐμί. «Ἠουί.. 

χρήστ᾽ ἔπ-η μρύσγτειν φίλοις.] Φ]6 ΘΙΠΘΠ- 

ἀαν' νυ]σοίοπι χρήστ᾽ ἐπικρύπσει». 
ΠΠογπαπΤ. 

509. εὖ λέγειν Ρογίέο ἀΐσογο, αἲ Α τ'δίορῃ. 
Νυῦυ. 1141. Νοσίογ. Βαοςμ. 965. ὨὈϊσϊε 
Αιλτα, ποηυο πωείαοὮς νυ]ςαγθτα ορ]10- 
στη, επί, Ρονπῖςῖος- απ. τοπ οτε, δἳ 
ο--- ροται] ίααΐῖατ ῥητοττύειν απαϊιίατη, 
ἅο. ἆλέρεῖον, ὑτι 119, Ρετ µείωσιν νυ]ί ἆαπι- 
ποσο, ο) "πἰοιοδιώπ. Λίατο]. 

ἐτεεον] ει, µείωσω γυῖι ἆαπιποσυη], 
Ροτηϊςἵοσαπ, αἱ τεσίο Ματ κἱσπάας. ΜΜ μςς. 
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ἹΜυνὶ δε σοί τε τοῦτο σὴν τιήν φέρει, 

Κάμοὶ παραμεῖν οὗ φόξον φέρει, σέκνον, 
"Άνδρας βιαίους, μαἳ πατείργοντως νεμροὺς 
Τάφου τε μοίρας, καὶ κτερισρώτων λαχεῖν, 

320 Ἑμς τήνὸ ἀνάγκην ση καταστήνα γερὶ, 

Ἱδόμιρά τε πάσης ξυγγέοντας Ἑλλάδος 
Γαῦσαι. σὸ γάρ σοι ξυνέχον ἂν ρώπων πόλεις 

Τοῦτ εσ5» ὅταν τις τοὺς νόμους 

Ίαπο νετο οί ΕΡῖ ος σ]ογίαπα αασεὈίέ, 

Έτ παϊμῖ Ἠοτίατϊ {ο ποπ αΏετί πηδίτΏ, Ο ΒΗ, 

Όι νῖτος νιο]επίος, εί απῖ Πππρεάῖυηέ πποσίαος, 

Νε 5οραἱαγα ἀερίίαπα Ῥατίθπ], εί ρατοεπία]ά εοπδοαπαπ{Ης, 

530 Λά Ἱιαπο ο[[ἱοί ποορςςΠαίοπα {αι εοπαρε]]ας ππαπ, 

Έτ αυῖ {οᾶ ας Οταςεῖα τηοτες οοη{απάαπέ, 

Οοπωροξσας. 

Ὥοο σι, ᾳααπάο αιῖς Ίεσος 5ογναί αοσυταῖρ. 

πούμὸν καλὸν, φιοὰά πιθὶ εδί ο[/ἱ ου, 
Λγοάσιι». 

511. Ο0οἆ. Ο. εγωγε Ῥτο Ἐγὼ δὲ.εί 515. 
σφαλης Ἀ. ο, Ῥτο Σφολῇ: [απαςῖ ]ορ]5δοηί, 
Σφάλης γὰρ ἂν (ποπ ἐν) τούτω µόνῳ, Ο/εη- 
ἄετε επἰπι }οίεγῖδ Ίιαο πα 76, φαπιφμαηι 
ἔτι α[ῖῖς γεοίε δεπέίεπς.] ΜαγΗ. 

514. Σικουμένοις] γούτατ ηας τοχ α 

ἘῬτοᾶσςο οἳ Ιπίετρτεᾶρα5, ααδὶ αἆ Ρεγδοπαδ 
ϱρεσίατείι. Ἀεά 5ἵ ατσαππεπέΙπ Ῥτορία5 
1πίαεατῖς, νιάθτί Ροίοςί εἰσπίῇσατε, οὐ τε» 
ἔπ)ι»ίε Γαοΐα» : ποπηρο α Οτεοπίε εί Τ1ε- 
Ραηπῖς, τί τοῖσιν ἡμαστημένοις, Όχεςσί. 455. 
σῷ σταυρῷ, οὗ εγποε, Οα]αί. γΙ. 19. Τῃη- 
βα ν. 1059. Απάτοτη. 911. οξ Ρτο ὅ Τηθ- 
Ώτς ορίπος ]εσῖ Ῥοδ5εί σ, 1. 6. Πρὸς σαῖσ- 

δε, σ) εἶ μὲν μὴ ολ τη είς. Τολμηρὸν εἷ- 

ναι, εδί (οπ[ιάετε, Όεπα Ῥετασο, μεστὸν ἔλ.- 
φίδων ἀγα»ῶ», ΧΕεΠΟΡΙΟΠ Ἓλλην. 111. Ρ. 

200. Α. Ύ τα Ἠαδο ραίο. Λατ. 
μὴ δικουμένοι: ] Ώεπο Μαικ]απάιις: ν]άετὶ 

Ροΐε»ε εἴσηῖβεατο οὐ το ἵπ]ιδία Γαείαδ: 
πεπηρο 8 Οτοοπίθ οι Τπεραπί5, ταί 
ἡμαρτημένοι, Οτεςί. ν. 4255. Ἠιςς. 

515. εἶχον ἠσύχως.] Ὑεἱ εἶχον ἤσυχιος, 
ἰαειΐδεπι. Χο αἆ Τρ. Αι]. 1155. 
Ἠειοάοι. ΥΙΤΙ. 65. ἄλλ᾽ ἐχ᾽ ἤσο κος Ἰπο- 
ᾳθα 650. ἀλλ᾽ ἐχ᾽ ἤσυχος. δὶίε ἄβοεος ἔχε, 

Οτοςι. 132608. Ματ. 
516. τὴν σιμὴν φέρει] Νοπ Ῥ]ασεστεί ΤΗΝ 

σινὴν, ὨΙδΙ οἴἵτοη α Ὑοδίοτίδας ποίαίνην, 
Αίάςο5 ἵπ αεοιςανο δοίο, ΠΟΠΠΙΠΟΙΦΙΗ 
Ῥοπετο αγίῖου]απα πλεονάζοντα. Παϊρκ[α5 

ποισιν 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΎ 

Οιοἆ επῖπα οοπ{]πθί Ποπηίπαπη υχρος 

4 

910 - 

σώδη Καλως,  38ἱ5 

ο . λ . 

το ο πο πο νο πο ποπ σσ μπα ο--ίἲυ ο πο αν υπ ο. ο πμ σος μ Ὁ 

οοπῇ]{οῖέ απέ πρὸς σιμὴν, ααἲ ααυῖά αι 
58ῃ5α σολλὴν τεᾶάαί. Ματ. 

σὴν σιµὴν φέρει] Νοπ θε π]ΠΙ]ο ε5ί σήν. 
1,εσεπάιπη επἶτη σὖν σιμὴν ἀρεῖ Λοπογοπα εν 
αισεῦίν. ΒΟΡΗ. Α]αο. Υ.192. κακὰν φώάτιν 
ἄρχε. 1η απετη Ίοσμπα Θ6ΠοΙ. ἄρη καὶ περι- 
ποιήση, ἴτοι ἐπάρηει αὐξήσῃε, αὈϊ ἆπο Ῥο5ί- 
τεΏ]α γετΏα φοῦ ἄρπε εχρ]εαίῖο 5απέ, περι- 
ποιήση αὐίοτη αἲας Ἰθεί]οπῖς, ηετηρε ἄρη. 
Οαίεστο, ἀρεῖ Πῖς 1η Επρῖάε τεροπεπίο», 
τοροῖοπεπα είῖαπα "ταση, θ4ασς. 

γυ]σαία, νυνὶ δὲ σοί τε σοῦσο σὰν σιμὴν ϱξ- 
θει» νίᾶοσα Ἠαρίία εσε εί οῦ νννί, (πιᾶε Ἐοι5. 
αἆ ἸΜοά. 157.) εεοῦ σήν, Ῥτο πο Ἠεϊεκῖας 
σορὸς εοπᾖ]οἶτο γ]άσεατ 5οτίρεπάσπη 655ε, 
νῦν ὃ οὐχὺ σοί σε τοῦτο σὴν τιν φέρει ΑΤ- 

οι]ατα πμ] οί απατε ααῑς νΙάοδαπα Ῥι- 
{οι.  Ῥεηδις δε οπῖπα: πιο ποτε σηῖ 

σιιπι ία γε εοπ]ισιοῖτιδ Πιοπογ ἐδίν 15 ἔιέι5 
επ Πετπιαππ. 

590. καταστηναι] ε Κασταστησαι, ο 
5ρ(16Η5 σσαὔσαι, ΠΕΤΩ δἳ καταστΊναι ῬτοῬαπα 
ορ5οί, ἀεῦετεί «ποηιια παύσασθαι ]οσ]. 
αυοά πηδέγιπα που 515. Βοἰνμ.” [ή 
ποτε αὀλις πωιίαῖοπθ τοτΏ οοπ{θοσταΠη, Ἡΐ 
ρυίαν!; Ώοπηρο, τερείεπάο] (Εερεύνεταπα) 
σ Ροςί -συγχέοντο» τεγςιι ο21. συγχέξοντάς σ᾽ 
Ελλά έλος Παῦσαι. Ἐτ ταπο «οηρίταςῖο {ο- 
τεί, ὤνδοας βιαίευ ατοστήηναι εἰς σήνδ. ὀνώγ- 

μην σῇ κε» σέ τε τσαῖσαι [τοὺς] συγκέοντας 
[σὰ] νόμιμα πώσης Ελλάδος: μέ υἱγὶ υἴοίετι- 

ἓἰ οοπιρεἰαπίιγ αἆ Ίαπιο πεοεσδίαίεπι ἕπα 
Ἅιατοι, εί ἱ {τι οοπέδεᾶΣδ 05 σιΐ οοπι]ισς- 

ον . Ἀλκονν 
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Ἔρεή δὲ δή τις, ὡς ἀνανδρίω γερών, 
996 ΠΠόλει παρόν σοι στέφανον εὐκλείας λαθεῖν, 

Δείσας ἀπέστης. καὶ συὸς μὲν ἀγρίου 
᾿Αγώνος ἥψω, Φαῦλον ἀθλήσας πόνον 
Οὗ ὃ εἰς κράνος βλέψωντα, καὶ λόγχης ἀκμὴν, 220 

Χρην ἐκπονῆσαιο δειλὸς ὢν ἐφευρέδής. 
π . 9 3 / 3" ο / / / 

380 Τη δητ εωωὺς Υ ὢγ ὢ ΤΕΝΝΟΥ, δράσης τάδε, 

“Ορᾷς, ἄξουλος ὡς κεκερτομιημένην 

Τοῦς κερτομοὺσί γοργὸν ὡς ἀναθλέπει 

. . 9 9 - Ν 

Ὠϊσοί νετο ααι1ς, ααοά οὗ Ισηανίατα Ὠ]αΠάώΤΗ, 
525 Ότπι Πσοχεί Εϊ σ]οτία «οτοΠᾶιΏ αχρῖ οΟΠΠραίαΤΕ, 

Τῖπιεης οπιϊςοτῖς, Έν φυῖ5 αι]άεπα αστεςεῖς 
Οεγίαππεπ α]σῖςε, {οἱοταἩς ]αῦοσοπα {πσ]οτίατη. 

Ὦυί νετο ἵπ σα]θαπα Ἱπίαθηίεπη, εί ἵπ αοἶθπι Ἠασίας, 

ΟΡροτίεραί Ιαβοτατο, οἷς Ιπγεπέας Επηῖάας. 

550 ἈΝοφιασιαπα πηρα οχἰςίοης, Ο 811, Ώαο {δερτῖδ. 

Ὑτάεσπε, ἀθτῖδα ἵαπααατα Ιπιργυάεης 

Ότ ἵπ ἀοτῖδοτος 5ιο5 {οσνιπα αδρῖεῖαί 

ἀισιί ὑιφεέιία ἑοέῖις (σγφείώ. Ἠετοάοίι5 
Ύ. 90. Σὺ σοίΐνυν φοῦτον σὺν ἄνδρα σαῦσον 
σαῦτα σποιεῦντα. Ματ. 

χαταστῆναι.] 1εσεπάυτα είπα Ἠείρκῖο, 
χασαστησαι. μες. 

9352. Ἐτο τὸ γάρ σοι Βίοραις Τι. 4]. 
τὸ μέν σοι. 6ἳ Ῥτο νόμους (Υ. 520.) αὐτοὺς 
ἵπ εοπίεκίμ. 4µς παῖτα ε5ί νατίαϊῖο. 

Μαν. 
Ρίουαις ἄτ. ΧΤ,ΤΙΙ. σὸ μὲν γάρ. Εν. 

Ττΐπο. «ὸ γάρ. ΠΗετγπιαηπ. 
παῦσαι.] Ί.εσο παῦσον. Ἐαε]ιδο. 
934. Ἔρεϊ δὲ δή σις,] Τάρτη Ἱιεπαϊςεῖ οΏΙαΠ1 

Ῥπμαπῖς». 6859. Λανκ]. 
536. Ἔνος μὲν ἀγρίου] Βαῖς Οτοπαγοπῖα,, 

ευ]ὰ5 ΠΟΠΗ Ῥμωα. Ἠαπο Τήερειι5 οεςῖ- 
ἀῑί ἵπ Ότοπιγοπε, Οοτϊπ(μ αστὶ γνίςο. 
γιάε Ῥ]αίατο], ἵπ ΤἩθθ6ρο. Άανπος. 

920. Χρην ἔμπονῆσαμ] Όρίπος, χρᾳπν σ 
ἔκσιοῆσαι, Ὑεῖσα ρταοεάςηεῖ, εἰς κράνος 
βλέψαντα, καὶ λόγχης ἀκμὴν, αὲ Ἐ]εςίτ. 
978. σίς δὲ πρὸς λόγλχην βλέπων, οἵο. Μοά 
88ᾳη5ιι ἀἴνθχςο, Ἠσοί οαἆσπι Ἰοσμίοπο. 

ΛΗαγᾖ, 
551. 5. Ὁρῷς ἄξουλος, εἴο.] Οοηρίταςῖο 

ε5ο αί Ραῖο: Ὁράς, σὴ πατρὶς κεκερτοµημέ- 
νη (ἦν) ὧς ἄθουλος, σοῖς κερπομοῦσο, ὧς ὄνα- 
θλέπει Τοργύνα ἨΥἱάρε, Ῥαδνία ἔμα ἱνγίδα 
({αἵε) φιαςὶ οοπισ)ὲ ἐαρετς, αὖ ἴἶς φιῖ 5ιιὸ- 

Σαππιαπέες αἀἰσιωιί, οᾷηι ΑΦΕΙΟΕΝΕ «ΟΚ6Ο- 
τοι ΜΥ. 

ΧΝΕΜ. Τοργόνα βλέπεν νε] ἀναβλέσεῳ, 
(ὤοπσοπεπι αδρίσεγε, Νάειαχ καἰση]βοατε 
1άετα ααοάἀ 5εαρίάια5 Ποτῖ, Ιαρῖς βετῖ, πωθία 
εί 5ίροίθ απίίθτθ ΟΠΠΏΘΠΙ 5ΕΠΣΗΤΗ, εἴ Ῥο- 
ἰθείαίοτα ασοπάῖ: απάε Οτεςίος 5ογνο αῑεῖτ 
(Οτοςί. 1565.) Μὴ πέσρος γένη δέδοικας, 

ὥστε Τόργον εἰσιδών: Άιπε πιεϊιῖ πε ἰα- 
Ρῖ9 ᾖα», οἱσιέ φιῖ αερεπίὲ («οΥΡοπεπι ὃ υῖὰε 
εί Α]οθςί. 1127. Ἐ]εσίτα 866. Κάρα΄πι- 
δείξων, οὐ χὶ Τοργύνος φέρων,᾽Αλλ᾽ ὃν στυγεῖς» 
Αἴγισθον. Βίο Ἰεσεπάωτη, Ὠοτ, Κάρα Υ 
ἐπιδείζων. αιε ρετερῖοαπα Εαἱδδοί Ὀράς, 
ὤθουλον ὣς, εκερτομημένην---Σὴν πατρί». 
Ώε Τοργὼ οἳ Τοργὼν οτιάϊία νὶὰε αριἀ 
Ἐάϊίοτεπα Ῥμαπίβεατατα ὨηΡροτατη, αἆ Υ. 
468, 459. ὮΆῬτο το αἰῖηια τοτῖρῖ!Ι Ῥοηῖΐ 
Ἠε]οάοτας ΔΑΙΠιορίο, ΙΝ. 7. ἡ δὲ, ὥσ- 
περ τὴν Τοργοῦς «εασαμένη μεφαλὺν----ἀνέ- 
κρώγεν. Ῥο]βσιπα νοχο αλφυῖά Ἠυ]ς 56Π- 
τοηΏερ 5ωΏεςςο οβίπογ, οί Ἐωτίρίάσπι Ἠ]ς 
τοφρίσθτο αἆ ευῖ «επιροτῖς περιστάσες εἴ 
οεσαρῖοπες, αιοά οἱ αἲρῖ 56ο Γαο. 

γόργον ὡς ἀναθλένει] Ὥτοάεεις Ἱερίε 

Τοργὼν ὧς, υπ 5ροπάθο 1η 45 Ίουο: 5εά 
νο]ωῖε Τοργὼ Ἠεϊρκίο Ἰπάϊεε. ααοά ποῦ 
τηι]ίο πιθ]ας ο5ί. ἈΒατηοεῖας, ἀναθλέπει 

σοῖς περτομοῦσι», ὧς Τοργόνι σινὶν ἀθγίδογες 

5ιι05, {απφιιαπι (ζΟΥΡΟΛΕΠΙ, αδρἰοίαί, Ὦι- 
Ὀΐτο απ Έταςσο ἀῑσαίαχ ἀναθλέπει σηὺν αδ- 
Ρίοενε αἰέφιιεπι, 5ἷε Ἡ{ ἐμθλέπεν ση, Οετίε 

ο 
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Σή πατρίς. εν γὰρ τοῖς πὀνοισῳ αὐξεται 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΤΈΥ 

29256 
1 η / 

Αἱ ὃ ἤσυγοι σκοτειὰ πράσσουσαι πὀλεις» 
- / ν] / 

335 Σκοτεινὼ καὶ [λέσπουση, εὐλας ούμεναι. 

Ταα ρασία2 παπα 1π Ἰαροτῖρις οτεβοῖ. 

Αέ οεἶοδ πχβες οΏδοιτε ασοηΐος, 

555 ΟΡεευιταπα 4αοᾳαε αξρθοίαπη Ἠαροεπί πἰπηῖαπα επιρηίες. 

εχεπιρ]πα ]οουβοπῖς ἀρε]άρταίαν. 1Τηγοε- 
πο ομϊάρτα Ῥαοςῃ. 1998. Ωω, δῶμ ἂνί- 
έλεπεν: ααοᾷ ΤΑΠΙΟΠ 6εῃ5α Ίοησο ἀἴγειςο 
ΤΡΙ νοτΗσας, ἴπ φμεηι γορρἰοῖεῦαί ἀοηνιδ. 
αιῖ 5εη5ι15 Ἠτίς Ίουο Ῥτοτοας αΠἴεηπις οςέ, 
Ἰάε[ίις εεἶαπα Γοτῖο 1ΡΙ νετ Ρροιμῖε, ῖω, 
δῶμ ὤνέελεπεν, Ῥεγ φιεηι Παποβία νεα γε- 
υἰσὴέ, νε], ζιπεπι γιΥ5Η5 αδρεπίέ: παπι εκ 
{απα]μα Οατηί π]]α Ῥταίετ Ῥεπί]θα 5ο- 
Ῥοἱες τερίαροί τηαδου]α. Ἐί Ἆος νθγαπι 
ε55ε ον]ποῖ γΙάθίωχ Ίοοο Τοηῖς ν. 1465. 
1η το θἰπηῖ]1: 

Ανηθᾷ δ᾽ Ἐρεχφεὺςν ὃ, τε γηγενέτας 

Δόμος οὐκέτι νύµτα δέρµετω!, 

᾽Αλίον δ᾽ ἀνασλέπει λαμπάσι. 

γτδιδ αιίεηι ἔιιείιν (νε γευϊυϊφοίε) δοζῖ 
/ασἴδις Π]ηριταία. πΟἩ, γἹέγδμ5 αμέεηι ἐιεθίκ 
δοῦΐδ ασε»: ααοᾶ {ογεί, ὠναελέπει λαµπά- 
δας, υἱ φῶς ἀναθλέψεσθε, Ἠετο. Ἐκ. 669. 
Οείεταπα ποη ἀωρίίο ααῖπ Ἠ]ς νουρῖς, Τορ- 
γόνα ἀναβλέπει, α]]αδετίε Ἐπιρίάος αἆ ἀῑο- 
ἐθτίαπι αΠαυοά αἱϊει]ας Ἱασέπτα ἵη Αίῑο- 
ΏΙΕΏΦΙΙΠΗ {ΟΥΡΟΓΕΠΗ εἰ ἀπραξίαν, αιιάἹονίρας 
ἸΦίο {6ΠΙΡΟΤΕ Ῥεπε ποίωτω. ΒΕοϊςκίις ἀῑοῖε 
Ἐτίρ]άεπι φοπὶροίςε, « Τοργὸν ὡς «πόνον 
βλέπει, πεδρίοἰέ αἲ οὐ]εοξιπι ἴαῦογεπα υιεζέιε 
οοπ/ιάεχιέῖ, δεσιίγο, αἰαστὶ, ἠπέγερίάο, γεοῖς 

οσιέἰδ.'. Αεοα]ρίέ ὡς «φόνου Ῥχο εἰς πόνου. 
Θεά ὡς Ῥτο εἰς τατῖκεῖπης ἵηνοπΙέιις η]ςὶ Οἶαπα 
ἐμψύχαις. νὶάε Ὑπαἱεκοπες. αἆ Ἑ]απίςς, 
1409. εἰ Ἰπάε επιοπάαπᾶις βορμοσ]ος 
ΤταςΏΙη. 969. καὶ νῦν (8. 9, εαπι) ὡς ὁρᾳε, 

ἥκει δόµου Ὢς (8, Ἔς) σούσδε πέµπω». 
Ἠεαίμίις, Τοργὼ ὧς, 4 ᾳ ο Ἠϊαία νῖὰε αἆ 
ν. 120.]. (Έκ οπιπὶ ρατίο ἀπῃεϊπαπα 
Ῥυίο Ἠωπο Ίουυπῃ. ο «ο γίάο Ἠειηςίει- 
Ἠυφῖυπη.) Μαν. 

ὉὈρῷς ἄβουλος ὡς κεκερτοµηµένη Τοῖς κερτο- 
μοῦσι, Τοργόν ὧς ἀναβλέπει-] Ὁρᾶς, ἄβονλος 
ὧς, κεκερτομηµένη Τοῖς μερτομοῦσι, γοργὸν 
ὡς ἀναβλέπε, Τουρ. ἵπ Βιῖά. ΤΙ. ρ. 
315. ΠΙΟΧ πρώσσουσῳ, Φίου. ΧΧΥΠΙ. ρ. 
196. Ρον. 

Τοπαργϊίαεῖς Αιοηίθηςος ατσιεραπέ, αυ] 
β]οσίῶ οοσατα τηίηις Εανεραηί, .ᾳαοά Ρίο- 
ταππᾳαο Ἰηβυταϊοχί ραχΗ 5ο αἀ]απρετεπί. 
Σςοσταίος 1π Σαπεργτίοο: διὸ καὶ κατηγο- 

. κ ος ὅ ἴς ο ο κο 
ροῦσί σινες ἡμῶν, ὧς οὐκ ὁρ9ὧς βουλευοµεένων, 
ε/ Ν . ΄ ᾿ / ΄ 

ὅτι σοὺς ἀσλενεστέρους εἰφίσμενα εραπεύειν. 
ν]ά. Ιπέτα ν. 588. Ἠοιτας]. ν. 177. Αἆ 
οαπάθτα οα]απηπίαπη Ῥεγῆπθί ἄβουλος ὥς 
κεκερτοµηµένη, ααοά ΙΠΥΘΙΕο οχάϊηπο «οἩ- 
ίταεπάἁπα Ἅπκεκερτοµημέη ὧς ἄβουλος. 
Φοαᾳυεηβῖα, αξ πωπο (ιϊάθεπι φορέας, 
ἀπβομ]ίαίε ποι. «αγοηί; στοά Ἰεσεπάωπῃ 
γοργὸν αΏ αἀ]εςίῖνο γοργὸε, ἰειπρῖ]ς. ὁρᾷ: 
ἸπαιΗ{ ]]α: 

- «γοργὸν ὡς ἀναβλέπει 
λ / Β ν - / 15 

ση ποπείές: εν 7606 τοις πονοισι αὐξετᾶ(ο 

Ὑτάοςς, ραίσῖα έμα 4 παπα {ογτ]οῖ]οπι αἄδρες- 
έαπα Ἠαροαξῦ ποπηρε ἵπ 1ρ5ῖς Ἰαῦοτίρας αιι- 
Ροςεῖ,. Ηεπηριογβιιδία5 κίγασιταπα οἷς 
Ἰηφε(υ]ε: ὁρᾷς, ὡς γοργὸν ἀναβλέπει σοῖς κερ- 
πομοῦσι, 6ἳ Υετίῖε: υἱᾳε, φιιαγι ἔογυος αἰίοί-- 

[αέ οετιῖο5 αάυθγδιπι ἴγγίδογε». ἹἩΜιςα. 
ἈΝοπάυπηα Ίσεας Ῥεγδαπαία5, Ίεσετείη: 

ε .. ιά “ ΄ 

Ορᾷς: ἄβουλος ὧς. πεπερτομημένη 
.. - / Τόάς κερτομεῦσι, γοργὸν εἴς σ' ἀναβλέπει 

Σὴ πωτείς: 

Υιάεπ’, αιέ «4έλεπιο Ίαπι οπως οοπδῖ επ- 
Φετίες, φιιῶ Ίαηι ιο υἰάεπέ, φιιοπιοᾶο ΄ια- 
ζεαϊοίῖδ, φιεδιες γειωιέιγ, οεσγταπιέ (πετη- 
Ῥο, ααοά ἀἰσιπέαχ Ίσηπανα ο55ε) ἐε οὐδέι- 
Φε[αοίώ ὑπέιεπιίιτ, εἰπιίά επαρεοίαπέ, φιῖά 
αοξγιες δἱδ, Ἱ. Θ. 5ροταπί, οἱ νο]αηί {8 {αετῖ 
απβ(μαπα Αέλοπαταπα σ]οτίατω, ]αναπάο 
Αἀταρίο. ὁρῶς; Ῥίαπε ἵπ εᾱ. Οοπιπηε]. --- 
Δεοξ. «ιδ. Ῥ. 1. ρ. 87. 

1,εσεβαέιιγ ἄβευλος οἳ ἀθϊπᾶς Τοργόν ὥς. 

Οοττῖριτιέ αιἰἆαπα γοργὸν ὧ. ἴπ 5εη5α 
εχρεάϊοπάο οπιπες ]αροταταπί,. ΟΠ σοῖς 
κερτομοῦσι {ἱσὶάΙαϊταιπα αἳς, Ὠἶςί κεκερτο- 
µημένη αἀνετρῖιπα αἀ]αποίαπα Ἠαβοαί, ἄβέ- 
λως 5επρεῖ. Τάρς, Ιπααῖέ, μὲ ἠπιοοπδίά- 
γαίε υἱέφεγεπέ Ραἰτίαπι ἔπαπι, φαῖ εἰ (5οΥ- 
Κοπειηι δρεοίπι επργοῦγαπέ. ΒΠεδροχΐ5α 

Ἐιτῖρ]άειη αἆ ἀῑσίμπα ααοάρίαπα έαπα ἔθπι- 
Ροτῖ5 οε]ερταίυπα, ἵπ ρτῖογο εἀϊαοηο τεςίο 
ορβογνανεταί Ματκ]απάας. ἨΝεςοεῖο οσ 
ηας ἵπ αἰτενα ἀε]ανετήί. Ἀοπ ααίοπι Ἱπ- 
ετίῖα, οΡΙΠοΣ, 6ο ἀῑσίο Αλεπίθηδίρας οκ- 
Ῥτορταβραέαχ, 5ϱᾷ πἰποῖα ἵπι Ῥε]]]5 πιογοπάϊς 
εε]εσῖίας. 
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2 ολ ο λ 2 / 

Όυκ εἰ, νεκροῖσι, καὶ γυναιξιν ἀθλίαις 
.» / 

Προσωφελήσων, ὦ τέκνον, κεχρήάέναίς : 

Ὡς οὔτε ταρβὼ ἕὺν δίκη σ᾿ ὁρμώμιενον» 300 

Ἄοπ ος πιογβαῖς, δὲ πηϊςοχῖς ππι]οηῖρας, 

Ο 4Η, οροπι Ἰαέγιας Ιπάϊσοπιριις ὁ 

µία πεφιιο παοο 41ΡΙ ]αδία 4ος οπι]δα Ρτοβεῖεσηίᾶ, 

Ῥίορεεις (τοι αί. ΧΧΙΣ. οἴίαί νοαι- 
δµ5 90---255. 5ο οἆά. νοίί, (απΕΙΤΏ νογ- 
Σµ5 ὁ05---ὅ65. Ἠαροπί, Ἱία 5οπῖρίος, τί ἵη 
Α]άϊπα. ΓΠεγηιαππ. 

Ίμεσο εί ἀϊσάπσιο : 

“Ορᾷ-, ἄβουλος ὥς, κεμερτομημένη 

Τὸς κερτομοῦσι, γοργὸν ὡς ἀναβλέπει 

Σὴ πατείς ---- 

ἀναβλέπειν οδὲ φιιαρίοσγο, οσιιῖο ογίσογε, τι 
1,οπρῖη. ἆᾳ Βιῦ]. Θ. 44. ἄβουλος ὥς, ια 
κακὸς ὧς, Π]αά. 3. 94. ἨΜα]ο αιἀϊσραπέ 
Αλεπῖοηθος ἀβουλίας Ἠοπηῖπθ, αμοά οκ 
Φυ]άα ὃ. Αθηναίων δυσβουλία οί εκ Ατὶς- 

ΙΟΡΗΏ. Πποίωτα. Τουρ. Επιεπάᾶ. ἵπ δι. 
ΣΕ. ΤΤΙ. Ρ. 915. 

353. Γοργόν ὡς] Ἐτταί Ἠος 1π Ίοεο Ώτο- 
ἀξεις, ααοά ππανια]έ Ίθσεγα γοργὼν ὥς, οΙΙπὰ 
η απατίο Ίοοο 5ροπάᾶθι5 9556 ΠΟΠ Ρο5ῖέ. 
Έπατε τεπεπά πα Γοργόν Ῥτο Τοργόν, οί 
εἱο οτάϊἹπαπᾶάα Ἰοείῖο: Ὁρᾶς, ὡς σὴ πατρὶο 
πεκερτομημένη ὠναβλέπει σοῖς κερτομοῦσιν, ὡς 
Τοργόνι σιν), ἄβουλος οὖσα. Άαγπες. 

5] ὠνὰ Ῥτεοροδϊεῖο αὔοςςοί, Ῥοβδοί γοργ/ν' 
ὧς ἀείοπάϊ, Γοτείιο ᾖογγοπάιπι {πονί. 
Φθά οπῖρεῖε Ἐατῖρ, γοργὸν ὧς πόνον βλέπει, 
τεδριεῖέ αἆ οὐ]θοίιύπι ἰαδογεπι ουιζέι οοπ[- 
ἀεπιέῖν δεεµγο, αἰαστί, ἠπέγεγίαάο, γθοἰῖ οσιεζ9. 

1εἰδή.. 
505. σοῖς πὄνοισιν αὔξεσαι] Φεῖ]. πατρίς. 

Ταοΐθις Απηαι. Ι. 91. φις υἱοίογίΐς αιισενί 
γεπιριιδ[ἰσαπι. δἵο αὔξειν πατρίδα, ν. δΙ7. 
αὔζειν πόλιν, ΒοΡΗ. Απς. 197. µείζω πόλιν 
αὔξει, Νοςίετ 1ΡΗ. Αι]. 679. Λατ. 

564. σκοτεινὰ σράσσουσιν] (οχΐεε» Α. Β. 
Ὁ. πρασσουσαι, ᾳαοά ΘΟΓΙΠΩ απιοξοσ]ίατο α- 
πηῖοῖ, ἜΣκοσεινὰ πρώτσειν ΏΟΠ θδί οὐδειιγα 
Εαοΐποχα /αογε, ααοπιαάπποά πα γετίαηέ; 
εεὰ οὔδοιγε ἄεσεγε, Ἠαπι]Ι οἱ οὐδοιγα 
Φοτίθ αιξἰ, ΏβτΏ, αέ οὈσδειναί Ο]. Κιδίογάς 
αἆ Ατὶςίορη. Ῥ]αέ. 641. ««σράστεν αραιά 
Αεῑςος ((τανεος ἀῑπίςςε Ῥοέαῖε) Ἱπίογά πα 
Μσηϊβεαϊ ]ογέιπαπι αἰέφιαπο εαρεγἰγὶ, νε], 
Σογέε αἰΐφιια πι. οὶο ΑτὶΦΙΟΡΗ. Ἑεο]οδίαᾷ. 
. 104, πράττει σὼ μέγιστα εἰσηϊβσαί, 
αά σιώππαπι οτι Φεγυεπέ: ποη, τα 1Ρῖ 
Σηίετρτες, γεν πιααίπιας ρεγή...  Ὑἱᾶςο Πρὶ 

Ῥ]άγα εί εογίῖοχα. πράσσει εὐδαίμονα αἆ ΒΠ 
Ἐ]εείτα Ἐηρίάϊς, 7εἱο(ον υἱυά.  Ατίς- 
1οίε]ες Ἠμει. ΤΙ. 8. οἱ μεγάλα πράττονσες 

μα) εὐδωιμονοῦντες, φλονεροί εἰσι. αΏί Ιεάθπα 
πηαἰο γογΏίΗγ Πιασπα αρθπίο Νοδίθγ 
Ἠε]εῃ. Τ19. πράξας τ᾽ ἀγαθὰ, ὕι ορίίπια 
οοπιάέίοπιο. νἱάο ὨΏεπηοδίποπεια ὮΏο Οοτο. 
Ρ. 54. οᾱ. Όχο, ἵπ Ὡοστείο (Πετεοηπος]- 
ίαταπα:. Αϊδίορῃ. ὌὈρν. 801. ἐξ οὐδενὸς Με- 
γώλα πράτσει' οἩ πει πιοπιεπἰ Πιοπιίγιε 
Πήασπις ευασίέ εί Γογίιπαίιδ: αι νετ 
Ἰηίοιρτος Ότασα Ππσιας Ῥογϊϊςείτηας, 
Ῥ]αίατομιας απ αἱ, Μα]. Ῥ. 659. Α. ἆᾳ 
θατίμασίπε: εὐρὼν δὲ σὴν πόλιν----οὐ τασει)ὰ 
πράττουσαν, ἄλλὼ πολλῇ μὲν εὐανδρούσαν 
ἡλιμία, είς, αἱ 1,γς5απᾶτο, Ρ. 456. Ἑ. πόλεις 
μσχ3) μρὰ πραττούσας, οἴυίίαίες α[Πίοία», γιᾶς 

Αοἰά. εί ΟἼεοπι. ρ. Τ96. 1). οί «αρῖφοῖπια 
Ἱία 5εϊρΙέ Ειίατεμις. Ἠεοίο Υοτο Κιας- 
ίθτις Ροδυΐέ, {πέεγάιωπ. ΏΟΏ ΘΠΙΤΩ 5Επιρετ 
Ἱία ἑδί, παπα αριά Χοεπορμοπίεπι Αναρ. 
ΙΤ. Ρ. 91. Τ). μεγάλα πρώττειν εἰσηίβοαε 
σεγεγέ γεδ Ίπιαβπα». εἰ Ἱία 5ιπηῖ Ῥοΐρςί 1η 
Ίοεο Ατϊδίορῃ. Εεε]οδία. ν. 104. 5αρτα 
ααίο. Ἠεειβ. 132563. πᾳράσσειν τὰ μὴ καλὰ 
εδί /αοσγε ἠπ]οποδία νοὶ πιαῖα, τας πράσσειν 
»ακὰ, Μεά. 13958. πράσσων πρῶγμα μέγα, 
γοπι πιασπαπι ἸΠποζίεπ», ΒορΏος]. Ἐ]οοῖ. 
523. πρήγµατα μεγάλα κατεργάζεσθαι, 
Ἠετοάοί. Ψ. 94, Απάτοπιαςῃ, 987. μεγάλα 
πρώσσων ππασπα [αεῖποτα /αοίσης. ἔσραξε 
δεινὰ, πιαῖα γαίγαυΐέ, Ειπρ. Ἐ]εσίτ. 907. 
ἈΝποϊας δΠΏ. 5οἆ ο υαπίοπίρας Παο ἀῑσία ίπε, 
αιήρας ποίαπάα φιιηέ Ἰα αισυί οί ἀἷ[- 
Γογοηίῖσ», 5ἵπθ ο Πατ Ιπίε]]οσίιι Βεπρίο- 
γος τας Ιπεε]]σί ποι Ῥοδδυπί. ἸΠπίάο 
νοθγςις Ποϊςκίτις 5οηΡῖί Αἱ, Οι. ἨΜαγκὲ. 

πράσσουσαι] Ίτα πίεταιο ΜΑ. εί Ὁ. Ὑ]- 
60 πρώσσουσ». «Μος. 0 

0οἆἆ. πρώσσουσα!, ἱάοοφιις, Ῥαΐο, οῖατα 
αἱ 51ο αοοσπία. Λ]ά,. αἲἴδ ἥσυχοι σνοτεινὼ 
πρώσσουσιν πόλειω. «ΠΘΥΙΠάΤΙΟ. 

πράσσουσι Βιοὺ. Οτοί. ΧΙ.1ΤΠΙ. Ρ. 169. 
βιπ 

998. σαρθῶ σὺν δίκη σ᾿ ὁρμώμενον] Ταρ- 
βῶ σε ὁρμώμενον οδῖ ππείιο {ε ργο[εϊδοεπίεπι, 
πέ Υ. 505. ΤρΗΐσ. Αι]. δΙ7. 1019. ἍΒῬεπ- 
5ιι5 αίεπα γιάθίαχ Ῥοδορτο, πείιιο δέ ζιις-- 

ο2 
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Κάδμου 3 ὁρῶσα λαὸν εὖ πεπρογότα, 
940 Ἔτ) αὐτὸν ἄλλα [βλήματ ἐν κύθοις [βαλεῖν 

Πέποιρ. ὁ γὰρ 9εὸς πάντ ἀναστβέφει πάλι. 
ΧΟ. "Ὢ Φιλτάτη μοι, σῷδέ τ εἰρηκας χαλώς, 

Κάμοί:. διπλοῦν δὲ γάρμω γίγνεται τόδε. 9606 

ΘΗ. Ἐμοὶ λόγοι μὲν, μῆτερ, οἱ λελεγμένοι 
445 ᾿Ορδώς ἔχουσ εἰς τόνδε, κἀπεφηνάμην 

Γνώμην. ὑῷ οἵων ἐσφάλη [Ρουλευμιάτων. 

“Ορ δὲ κἀγὼ ταῦ»» ὥσπερ µε νουθετεῖς, 
ε -” 3 -” 3 ιἩ / / 

ς τοῖς ἐμοίσιω ουχε προσφορον τβοποις 940 

Έε Οαἀπαῖ ρορι]απα ν]άσης Ίαπι Γοταπαίαπη, 

540 ΑΠπτηα α]ῖα ἵρεαπα αάΠας ]ασίαταπα 

Οοπβάο: παπι ἆθας οπαπία 5ο]οῖ τοίχο νοτίετο. 

(ιο. Ο οἰιατὶδοῖπια πῖΒ], οὲ 154 τοσίο ἀῑκ]σᾳ Ίος, 

Έτ ταϊμῖ, ἀαρ]εχαιο σαιάϊαπα Ἰος οί. 

Τε. ὝΤοα ααϊάσπα νετρα, τπαίος, α πιο ἀῑεία, 

545 Ἠοσίο 5ο Ἠαβοαπί αἀνοιδυς ἐδέιπι, εἰ ἀῑκῖ 

Βοπίεπίίαπη, αιήρα5 Ρρεσσασῖέ εοπς]]11». 

Ὑάθο αιίετα οί 1ρ56 Ἠτες, ας ηΠε ΠΠΟΠΕΕΡ, 

Οιιοά πιοῖς πποτῖρα5 ΠΟΠ 51έ εοπδεΠίαπθιΠη, 

ία ἄε σαιδδα ϱγο[οἱδοσπέἑ. Ίος Γογεί, σαρβω 
σοι δίκη γ ὁρμωμένῳ, νο] (αἱε αυΙἀρῖαπα. 
δίκη αὔδαιο σὺν, ιέ ΒορΗ. ΕΠϊ]οςί. 1965. 
εί αΏρῖ. [ηε5οο απ 5εηρὶ Ῥοβδῖς σαρθῶ 
σὺν δίκη σοι ᾽ομωμένῳ, 16 μοι ᾿στὶν ῬΕΟ µοι 
ἐστίν. ΠΤΙ σ᾿ Ῥτο σοι 6ί μ Ῥτο ῥοι Ροηϊ, 
ποπά σπα παμῖ Ηααοί ἵπ Ττασίσοοσπα Ταπῃ- 
Ὀ.] Μαν. 

σὺν δίκη σ᾿ ὁρμώμενον,] ΝΗΗ1 ππυίαπάαπα, 
Οοσπαία Ρ]ταςϊῖς οδί χαΐρω δὲ σ᾿ ἐληλυθότα 
1π ΘΙΦΥΡΗΟ: οἳ χαΐρω δέ σ εὐτυχοῦντα, 
Ώλος. ν. 591. νιᾶ. οἳ Ἠῖρρο[. ν. 1506. 
Οεπιε]]α νογο: σαρβεῖν τὸν εὖ πράσσοντα, μὴ 

σφάλη ποτὲ, Βορι. ἘταςΠίη. ν. 501. ικα. 
Αεοιρανιπι ἨῬατάς, ὁρμώμενον ἨΟΠ 

Ῥεπάστε α σαρβῶ, 5οᾷ αἩ ὁρῶσα, θαοά ο 
5641. Υεγςι Ἠιιο 5ἷί τοίταπεπάπῃ, οδεθιιό1ε 
Ῥτ. αἆ Ατὶς. Ἐσι. 785. ᾳἩο Ίουο ἀοοοί, 
ηΟΏ ΤΑΥΟ ὁρῶν ο α Ἱταρϊεῖ οἳ Οοπαῖςῖς 
ο. ἈἨοεῖ. 

340. ἄλλα βλήματ᾽ ἐν κύβοις βαλει] Τα 
1ο πηϊΠ(ατῖ ποβῖςεῖπῃα πηποίαρ]οτα. {δεβγ]. 
Ἔπτσ. ἐπ. Θή6. 490. Έργον δ᾽ ἓν κύβοις” Αρης 
χρινεῖ. Αιείος Ἠ]οςί ν. 195. Ψυχὴν προ- 
Εάλλοντ᾽ ἐν κύδοισι Δαίμονος οἳ ν. 446. κυ- 
Εεύων σὸν πρὸς ᾽Αργείους "Αρην. Ἠίπο ἀναῤ- 
ῥίψαι τὴν µάχην, Ῥ]πίατεῃ. Όα. Ρ. τ27. 
Ὦ. νὶάε ει Ἐταί, Ρ. 1005, Ὦ. εἰ Αταί. 

7 

Ῥ. 1040. Ἐ. Νοίππα Ἰδέιά 0αφατῖς, }αεία 
οδίο αεα. «Μανγχ]. 

"Ἔσ) αὐτὸν ἀλλὰ βλήμαωτ᾽ ἓν κύβοις βάλεῖν 
Πέποις«] Η. Βερμαππα Της. Τ. Ῥ. 660. 
εοπ{αἑανίε Ῥοε. ἨΓοςεεΙΙπσίας αἆ ἩἨσοτοάοί, 
ΤΙΠΙ. 65. ἍΡογ. 

541. πάντ] Βυρειοοπρίαχἵπ Μ5. 60, 
σαῦτ. ἈΜιςς. 

549. Ω Φιλσάση µοι, σῷδὲ σ᾿ εἴρηκας κα- 
λῶς, Κάμοί" δισλοῦν, είς. ] ΝΜΙΙ τπίαπέ 

εχοπαρ]ατῖα: ππεπάιπα {απΠΕΠ 51βε55ε Ρι]- 
(ο, αιμα Γγασϊοϊ ποη 5οἱεπί ἀἴεετε ὦ Φφιλ- 
πάση µοι, δεὰ ὦ φιλτάση 5οἶαπα; π]ςὶ α]ίαπα 
νοσθπι αἀάαηί, έ ΤΩ φιλτάση µοι σύγγον, 
1ρΗἱσ. Τατ. 7968. νἷά, εί Τοη. 1457. Ἐο- 
ους {οτίο ϱ55ε : 

Ώ φιλτώση, σοὺο τῷ δέ στ’ εἴρημας μαλῶς" 

Κώμοὶ διπλοῦν δὲ χάρικα γίγνεται τόδε. 

Εὔρηκας καλῶς σοι, ηϊ εἴπω χαλόν σοι, 500. 

Ῥτο µιοι ζοτίο ααῖς ππα]ῖέ σοι νεὶ πα;, πί 
Ίο. 1018. οπη νι]σαία ἀἰθάπεβοπο,. 
ΤΕΕ5 Ῥοχεοπας τθίῖηρᾶς, σοὶ, σῷδε, οἱ κὠμοὶ» 
ἀερι]δοοί Ροέῖτι5 6556 σριπλοῦν 4π8Τα διπλοῦν 
χάρµα, [5εειπάανα γυ]σαίαπα ἀῑδίπείίο- 
ἨςΠΗ.] 

σαυτ 
Ύουδια απίοοεεπᾶᾷ Οοἆ. Β. δἷς, παντ’. 
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Φεύγειν τὼ δεινά. πολλὰ γὰρ δράσας καλὰ, 
360 Έβρος τόδ εἰς Ἕλληνας ἐξελεζάμην. 

᾿Δεὶ κολαστὴς τῶν κακών κα»εστάναι. 

Οὔὕκουν ἀπαυδῶν δυνατόν ἐστί μοι πόνους. 

Τί γὰρ µ ἐροῦσιν οἵ γε δυσμενεῖς [βροτῶν, 245 
/ αἱ -- ε »ε ο. ω 

03 ἡ τεκουσα, χὐπερορρωδοῦσ᾽ ἐμοῦ» 
ρο / / / 1 5ς .» ώ 

3668 Πρώτη Ἀελεύεις τὀνὸ ὑποστῆναι πόνου ; 
/ νο ο ον λ 3 / 

Δράσων τάὸ εί, Χαὶ νεκρους εκλύσομαι 
/ / 2” ντ Ν δα λὴ 

Λόγοισι πείσων. εἰ δὲ μὴν [ίω δορὸς 
/ 2 -- 

Ἠδη τόδ᾽ ἔσται, ποὺγχὶ σὺν φβόνῳ «νεῶν. 

Έήσοτο ρετ!σιι]α. 

200 

ἹΝαπα πηι]ῖ5 τοῦιις Ἠοπεςίο σορΜἰς, 

350 Ἐ]εσὶ Ώυπο ππογαπι ΙΠίος Οτο, 

Ὁ τς 5οπηρεχ 6556ἵῃ ῬιπΙίος ΠΙΑΙΟΓΙΙΠΗ : 

ἌοἨ Ισίέασ τοςΙ5ατσθ ρος5]ρί]ο οδί πα] Ίαβοτος. 

Ουἷά οπῖπι ἆςα πηρ ἀῑσθοπί πποτία]ος ΙπίέθηςΙ εἰ], 

Ωιαπάο έα πιαίοΥ, οὲ πποης Ρο πΠθ, 

555 είπα ]10ες πηο 5υ5οἴρετε Ἠ πο 1αβοτθπῃ 2 

γ/αάο ᾖδία {ασοίατας, δὲ εαάανοτα τοάἵπατῃ, 

γοιρῖς ρογςιαςαγα5, 5ἵῃ ΤΩΙΠΙ5, ΑΥΠΙΟΣΙΙΩ νἹ, 

Ίαπ Ἠος οσῖς, ἀῑῑ5 {απίιηα Ώηοπ Ἱην]άσπάρις, 

ΝοἩἨ Ἠγα]ο σαῦτ’, Ίο, Υα] γ65 η ]ιιαπιοαί. 
ΜΜαγκἰ. 

ΑδδεπίΙου Ματ]κ]απάο Ίθσειί σοὶ, 5οἵ- 
ναία {ΦΊΠΕΠ, ασ αὐ Π]ο πουίαίας, να]σατῖ 
Ἱπιεγραποείίοπο. διπλοῦν ας π]βιις Γοτίο ϱος- 
9οἱ ἀῑοί, απεπιαάπιοάμπα ἀμφοσέρα, ΕΠ8- 
Ίαγ. Ἑρϊσε 18. Ὑε] απῖα Ρροιαῖέ ἀἴσογο, 
«Ἐε νοδῖ ρα]ομτο Ἰοευία 65, δὲ πορῖς 
1ά6ο ρτοχῖπηατα φοηίοπ(ίαπα οιἆθπα ΕΟΓΠηα 
επυπείαί, ᾳιαδῖ τουθγα Ἱέα ἀῑχίςφοί. Μμς5. 

545. κὠτοεφηνώμην Τνώµην,] Νε], κὠπέ- 
φην ἐμὴν Γνώµην, εἵο, θὐῖα ἀποφαίνομαι, 
νοςε πιεάία, πυπ(µαπη, 5ἱ τοσίο οΏεοιναν!, 
Ἠπίέαχ Εαπρίιάςς; ἀποφαίνω αηιοίῖος, 5οὰ 
5ερίις ἐκφαίνω. ΝΙΗΙ (αΠπθη πωμίο Ἰπ 
οοηίεχίι: ΠΒΤΩ ἀποφαίνομαι αὉ αλ] Αῑ- 
615 φετῖρίοπ]θια5 ἵπ γοςθ πηθᾶῖα 5ερο 5Γ- 
Ραΐας, εἰ ὠποφήνασθαι γνώµην, ἵπ Ηρίδίο]α 
Ι5οεγαάς αἆ ῬΠΙΠρρ. Ρ. 8ύτ. οἱ Τοηπΐοο 
Ἠετοάρίο ΥΠ. 159. ΤΧ. δ. οἱ εαρίκείπιο: 
αυ οί ἐκφήνας γνώμην Ἠαμεί Ὑ. 56. για 

Ῥ]αωτο], ἵπ Τϊπο]θοῃ. αἆ Ἀπ. Ότο ἐσ- 
φάλΗ, Οοά. Α. οἱ Α]άϊπα εσφαλην. Μαν. 

546. ἐσφάλη] Τα ΜΡ. . ει Ῥ. Εά. 
Α]ά, ἐσφάλην. Λήδα. 

550. Ἔθος σόδ εἰς Ἕλληνας ἐξελεζάμην,] 
Ἠοο νοτριπι, οἳ τοσίο Ἠαμεαί (εί εχεπηρ]ᾶ- 

ο 5 

τία ΠΟΠ ἀἰδογεραπί) ΡγΦΡπαΠΣ θδί, Ὁί 1ο- 
αααπίας, οἱ θἱσηϊβσαί, οἩ αλῖς οἰίσεπιν ἴτι- 
αιιπὶ Ἠαπο ΠΙΟΓΘΠΙ ΤΠ (9605. Αἱο ἐξηκόν- 
σισα, ἐπ Ώιθ ε]αοπ]αία 51Η, ΤρΗ. Ταυγ. 
5632. ἐξορμήσας ἐς σὴν Ἰδηρίαν, ου ΑΕΙσα 

1δεγίαπι μγο[οσίις, Ἰωασῖαπ. Ὠ]α]. Μοτί. ϱ. 
986. ΑΙΠ {οτί Ῥτοροπεηπί εἰσελεξάμην, 
νε] εἰσελεξάμην. {[6ἱ. Ἠεϊκῖας ἀῑεῖί, εἲς 
Ἕλληνας οοΠδέΓΙΕΠάΙΩ 6556 ΕΠΙ δράσας 
χαλὰ, Ύογδι αηίοςοἀσπεῖ: οί Ειπρίάεπι 
ποτι {ογπηϊάατα {(τα]οσείίοπες απαπέιπαν]5 
ἀωτας οί οοπίοτία». Ῥεά ρτοραπάιπα ογαί 
εχεπρ]ο, δρᾷῷν εἴς σε καλὰ απο ΟΌταςο 
ἀῑεῖ Ῥο55ο, ας ὃρᾷν σε καλά. αἰτοι, πμ] 
ασῖέαν, οἱ Ειδίτα Ἑπρίάςς Ππεισαίατ,] 
5ί οαἷά πηπίαπάιπη, ργαροδιογίτα εἰσεδεξά- 
µην, υί Ἡοτοάοι. Τ. 44. 906. Χεπορμοπ 
Ἑλλην. Ἱ. Ρ. 450. Ο. Ὠεπιοδίμ. Αάν. 
Ῥωοί. Ρ. πι. 197. ΛἨΜαγκί. 

ἐξεδειξάμην] 8ίο φεπῖροῖ Ῥτο να]σαίο ἔξε» 
λεξάµην. ΠἨεγπιαττ. 

359. ἀπαυδῶν πόνου] Ομοά εοί ἄπει- 
πεῖν πόνους, Λ]ςσοςί. 505. Λ{αγκί, 

864. Ὁ9 ἡ τεκεῦσα σὺ, χ ὑπεροῤῥωδοῦς” 
ἐμοῦ] Ῥτοποππθι Εατοῖ]]ής ε]είτο. Ὑἱάε 
Ῥμαπῖςς. ὅδ. Αἱς. 168. Απάτοπι. 415. 
Ἐτεείμ. αραά Τγεις. Ρ. 921. α Ψαἶεκε- 
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Δόξαι δὲ γρήζω καὶ πόλει πάση τάδε’ 
860 Δόξει ὃ,, ἐμοῦ Ἀέλοντος" ἀλλὰ τοῦ λόγου 

Προδοῦς, χοιμ; ἂν δημο εὐμμενέστερον. 

Καὶ γὰρ κατέστησ αὐτὸν εἰς μοναρχία», 

Ἐλευθερόσας σήνδ ἰσόψηφον πολιν. 29605 

ΔΛωξὼν ὃ᾽ ”Αδραστον δείγμα τῶν ἐμών λόγων, 

806 ές πλήθος αὐτῶν εέ’ 

Λεκτους ἀθροίσας δες 

καὶ πείσως τάδε 

ὴΑΑ)ηναίών όρους 

Ἠαο αμίοπ εέ α {οία οἴνιαίε ἀοσετπῖ επαρῖο, 

260 Ώεοετποί αι{θίη, 148 γο]οπίο : παϊπ ἀεΠρογαπαΙ 

Ἐαει]ίαίθίΏ ῬΙοΡοΠΕΠΕ, ἨΠαμεβο Ῥοριάτη ππασῖς σαιτ. 

Τσο επῖτη οοπςε] 1ρδήπη η Ῥηϊποῖραία, 

1θογαπα {αοἴεπς Ἠαπο αχ Ώοπα, Πα ρεπίσπα ὤᾳπα]ο Ί15 5 γαρ], 

Απθιπαρίο αέρα Λάταδίο Ππεοταπα νεγροτυπα ἀοσιπαεπίο, 

565 Λά πι] ἑαάἵποπα 1µ5ογΙΠΗ 1ρο, οί οµπη Ίαο 1ρ8ῖς Ῥοἵβιιαδοἵα, 

ὈΡί Ἱεείος ΑΙποπιεηδίαπα Ίάνοτιος «οἱἱοσοτο, Ίπις 

ΏΦΥΙΟ οπηοπ(αίαπα αἆ Έλα. 1099. Ύπαπα 
οΟΣΥοΕΟΠΟΠΙ Ῥτο 5αα γεπάανΙ ἙἘτιποκ- 
Ἶτς αἆ Ατὶδίορμ. Ώαπ. 1406. ἍὮῬογ. 

Μο]πιις ἀεειυτγεῖ νουςις, 5ἵ 5ογ]ρςογΙ5 σ 
σὺ ---σοκὰς, ιαίεν, αέ, Η1ρρ. 5509. 

Μαρς. 
25η. Λόγοισι πείσων.] Ε4{ Ἱία ασίαπα {11Ν- 

56 Ῥ]οτίααο ααάινπε, 5οἳ]. πιο, ΠΟΠ 
Φγωβος εἳ ἘμΠοεμογας αρ. Ἐ]αίατεὰ. πε 
3Ἠο05. Ρ. 14. Α. παγγαί, σστονδὰς ἆθ {ο]- 
]οπάϊς ε.5ἱ5 ϱα5 }γίπιας Γαΐ5α. Ὑἱά. αὐ 
ν. 669. θεηυθΣ: εἰ δὲ μὴ, βία δορὸς, 5εἵ]. 
ἄναγκάσων: αιοά ορροβίίπα ροίοπά πα ο5έ 
ϱχ πείσων, πὲ Πε). ΤΙ. 17. ἵνα ἐλεήμων γέ- 
ρηται [τὰ τν ποὺ, ἀνρώπους | καὶ πιστὸς 
ἄρχιεςεὺ: σρὸς πὸν Θεόν ΆῬ]υτα ἀῑαι 
αἆ Γρηϊ6. μή, ν. 25. ΔΗίεν ΟΙ. Βεῖς]ς- 
Ίμ5: / ραηποίαπ Ῥοςέ δορὸς ἀρ]οπάπμτῃ. 
Οομεα ας (Ίο 6ρί, εἰ δὶ μὴ (πείσω λόγοις), 
σύτε ἤδη ἔστωι σοῦσο (ιά 6Ρέ σότε πείσω) 

βία δορόὀς..  Ὠυρίατί Ῥοίΐεδί, απ ααιῖς 
βογίο αἀῑοῖ Ῥοβ5δθί {γογδιαάεγί ἸἨαδία γἹ. 
Οοππίσοτήπα νΙάθίι Ιδία Ποσηίῖα εἰ σεια- 
»ώγκη. ΠΗαγᾖ. 

568. κοὐχὶ σὺν φδόνω] Ἐοχίθ, "Ηδη πόὸ 
ἔσται, μὴ ᾿υχὸ (ἳ. 6. οὐχ) σὺν φΞόνῳ Θεῶν" 
δίαεῦπι Ίου [ἱοί, πιοῖο αὐφίί πιυϊαία (να ἔγα) 

2δογιώ.. Νοτάίαις, οἱ φιἰάσπι }γορίῖς 
Οἱ: ααοᾶ ἀῑοΙ πο Ῥοίαίέ 1π γε ἱποεγία: 
ν]ά..ν. 604. Ότο μὴ οὐχ) 5οπρίαπα γ]άο- 
ία μ οὐχὴ, πε οδἱοπάατοηῖ γοσα]επα 4 οἰ1ὰ] 
ἄοβρετοα, αἱ ραίαραπέ, 1 Ῥγοπιποίαοπε: 
ο]15 πηοχῖς 5οτίρεπάϊ εκειπρ]α παυ]ία ἴπ 

ες Ν 
{ τοχας 

Ν 

Ρτοϊπίὰ σαπί. οκ ποη Ιπίρ]θείο μ οὖχὲ 
{ασίπα νΙάρίηχ κ οὐχί. Ἐαάεπα τος νἷάε- 
ίαχ οχρεπη! Α]ςορί, 1124. Ῥ6υ φθόνος δὲ μὴ 
γ9νοισό σις Θεών! ἸἨ ΑπΠδίορβαπο, Τύχη 
μόνον προσείη, Ανὶρ. 1516. Θεῶν ἴλεων ὄγ-- 
σων, Ατὶςᾶάος ῬαπαίἨ. ρ. 1539. εᾱ. 2ευὺ. 
Εοάριη 5ΕΠ5Η καλοῦμεν δὲ ᾿Αδράστειαν, 1. 

ἀεῖη ΠΠροσφω». Σμυρν. Ρ. 272. προσκυνώ δὲ 
τὴν Νέμεσιν, Αἱαϊριτον 19. 1. ερὶςι. 59. 
αῬῖ ν]άο Ῥειρ]θγυπῃ, σὺν δ ᾿Αδραστεία λέ- 
γω, Αισίος ἸἐΠοςῖ 468. ΎὙοτα ο]ςίο ερί 
μῦ νλὴν τέ α)ρῖ ἀϊσαπα, ἁπαταπα 5γ]]αρα- 
ΤΗΤΩ, μήν χ. Μαγλῖ. 
τα) οὐχλ σὺν φθόνω] ἹΜαικιαπάυς μὴ ᾿χὶ 

(1, 6. οὐχ)). Μα]πι: 

ἤδη τύδ’ ἔσται γ᾿, οὐχὶ σὺν φ») όνω «γεῶν. 
Ἅ{ι05. 

Ῥαποίαπα Ροσί δορὸς ἀε]επάιπι. Όομ- 
θσΙοῖο ασε: εἰ δὲ μὴ (πείσω λόγοι) σό- 
σε ἤδη ἔσσαι σοῦτο (1. ο. πείσω) βίᾳ δορός. 

1εε]:. 
Ῥτο ᾖδη ππα]ῖπα ἤ δὴ, Ῥγο[εοίο. «Ἠεοῖ. 
ἹΜατκ]απάϊ οππεπάαιἴοποπα μὴ οὐχὶ Ῥτο 

πα]σαίο κοὐχὶ εχλϊραῖ. Ηεγπιαα. 
560. 5. σοῦ λόγου Τροδούς,] Ῥεα]ραι, 

Οᾳπίστας, Ώρογί5, Προσδούς. Ψα]σαίαπι 
χοοίο ΠΟΏ Ὠπιίαηί Ῥατηεεῖα», οέ Ἠοϊκκῖτις. 
γιάε Ῥογίειπι Τ)ϊκεογέ, ἵπ Ερίεα. Ῥμα]α- 
ΠΙΕ15, Ῥ. 639. ααῖ Ῥτοραί ος Ἀοπορβοπίε, 
Ώεπιορίμεπε, ο μμ τ- (εί Ἱία Ώεζα 

αἆ Ἠοιη. Χῖ. 5δ.) «ἨΏεοποπιίο, ΤΙ. προδι- 
δόναι Ῥτο απίε αν 65506 Ῥεπο ΟΤ6ΟΙΠΙ, 
η(6]]σο σὶ απίο σοῦ λόγου, Ομϊα Πΐς 
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"Ἡξο" παρ ὅπλοις 3 ἤμενος» πέρψω λόγους 
-» 3 / 

Κρέοντι, νεκρῶν σώματ ἐξαιτούμενος. 900 

. ” ος. ” ’ 

Αλλ.’. ὦ γεραιαὶ, σέων ἀφαιρείτε στεφη 

Μ]ητρὸς, πρὸς οἴκους ὡς νι Αἰγέως ὤγων 
” ” ωὁ 4 

Φίλην προσάψας γεῖρα. τοῖς τεκουσι γρ, 
/ / : 

Δύστηνος, ὅστις μὴ ντιδουλεύει, τεηνων" 
: | 

Κώλλιστον έρανον δους γὰρ ἀντιλάζυται 306 

Παίδων πας αὐτοῦ τοιάδ, ἂν τοκεῦσι δῷ. 

Ψοπϊαπι: οἱ «οἆθπς αἆ αππηα, παπα πποῖος 

ϱγοοπ!ῖ, τορείθης «οΓρογᾶ πΠΟΤ(ΠΟΓΙΤΗ. 

Βοά, Ο απις, αι{ογίο 5ασἵας ΟΟΤΟΠά5 

Αάπσεης οΙαγαΓΑ ΠΠΑΠΙΙΤΗ. 

Α πιαίτο: αὲ οππι ἀπσαπα αἲ ἁοππαπα σοῖ, 

Καπ ρατοπῖρας 

Ἐπίις ααὶ νἱεϊςαίπα ποῦ 5οχνῖέ, {η{ε]ῖκ εδ: 

Ῥιι]ο]ιογτῖτπο οπἵπα ἆοπο ἀαΐο, υοϊςείπα αοοῖρίς 

Α. εἷς Ἠμοτῖς ἰαΐΐα, 4 ἀοάσηί ρατοπᾶ Ρα». 

«ρρο]]αίήχ προδιδόναι τοῦ λόγου, ΧΘΠΟΡΙΟΠ 
νοςαέ διδόναι λόγον, Ἠ]ςί. Ότο. Πρ. Ὑ. Ρ. 
555. Ἑ. Ἀοηαἵταγ: ἔχοιμ ἂν δημον εὖμε- 
»έσσερον. ΘΧΡΙΘΡΦΙΠΩ ζοτίο οκ «{Ἠδε!γ] 
Βαρρης. 497. (ἴπ το ἰπη]1:) 'Ὑμῖν δ ἂν 
αἴη δημος εὐμενέστερος. ΜΜατΗ. 

961. Τιροδοὺε,] Μαϊο Ῥεα]ῖσει οἱ (απ- 
έ6Γ118 προσδού.. Μιαα. 

1)ιρογέις απροσδοὺς 5ια ππαπα 5οῖρςῖε, 
5θἆ νοίις Ἰθοίῖο προδοὺς οπηΠίπο ΡΓς{6Γ- 
οπάα ϱδί, Ποσειί «απίεγι ΠΠ Ῥτεοῖναί 
οπσπι οἶπιυ] 5οοι{α5 Ῥεασετ. Ἰαγπιεδ. 

προδοὺς λόγους Ε5ε, Ροδία παπα’ ῥΓΙΗ5 16- 
έπ]ετο αἆ Ῥοραίαπῃ, απίθαιαπα {αρθχο 1π- 
φίπαπα, ο]αξᾳια 5οπίθη(ίατα Ρας τοσᾶ- 
νετο. Πεν]: 

564. Λαξὼν δ) "Αλραστον δεῖγµα τῶν ἐμῶν 
λόγων.] Ἀεπηρε, 1η ἀοπιοΠδίαίΙοΠΕΠΙ νθ- 
σ](α5 εοταπα Ύα Ῥορι]ο ἀῑοείατας βαπι, 
4ο Ιπιιπιαπῖίαίο ῦΠεμαποταπα, οἳ 4ε ηθ- 
ερβῖ(αίο 5αεσυττεπά1 πηϊδοσῖς αρρΗΙοῖρας. 

Λαγκ. 
566. Εἰς σληθος αὐτῶν εἶμι.] Αὐτῶν, 5εἰ]. 

πολιτῶν, Αθηναίων. νὶάο ἀοείῖς». Ἠ οτηδίοί- 
Ἠαφίαπα αἆ Τωποίαπ. Ἀ]στίη, Ῥ. 97. εί Ἠο- 
ΣΩΕΥ. Οὐγς». ΙΧ. 40Ο. «1κοιψ]ας ἀῑχίι ἄσ- 
πῶν ἵπ ατσαππεπίο πα], θυρρίίς. ν. 575. 

᾿ 4 . ΄ η 

Ἐγὼ δ' ἂν οὐ κραίνοιμ’ ὑτόσχεσιν σάρος, 

"Αστῶν δὲ πᾶσι τοῖσδε (τῆσδε (απίοτ.) κοινώ- 

σας πέ ο) 

ος Ἐνππεπ]ά, 490. 

Κμίνασω ὃ ἀστῶν τῶν ἐμῶν τὰ βέλτατα 
"Ἠξω. 

Νορίετ Ἠοτας]ά, 656. 

Κἀγὼ μὲν ὠστῶν σύλλογον ποιήσοµεα»» 

Φοά ποιι Ιάσἵτοο Ίθσατεπι ἀστῶν Ἆος Ίοςο 
η]ς! Ἱία ΝΓΒΡ. περαε Ότεςί. 897. 

ΤΠ, Φανὸς ἔτ᾽ αὐτοὺς περιθαλεῖν καλῶ τιν. 

αὈί Ώοπο 5οπΡί Ῥοδ5εέ ἀσποὺς : υῖάε Ίοεπῃ. 
οἱ βραπΏσπα. αἆ ΑπςίορΏ. Ναὺ. 919. Ἐτο 
σέμψω λόγους (ν. 567.) 004. ΑΔ, λεξω λο- 
Ὕου.. «Ματ. 

567. παρ ὅπλοις 3 ἥμενος,] Ταπσῖέ 

Ά πο Ἰοσίπῃ, εἰ ΠΙΟΥΕΠΏ οχρ[ῖσαί εκ Υ. 674. 
6084, οἱ αἲῖς αισίἰοτῖρας, βαωπωας Ἰες5ε- 
Ἠπσῖας, Ὠἱεροτ. ἨἩειοάοι. «αρ. ΙΧ. Ρ. 
196. Ματ. 

569. Αλλ’, ὦ γεραιαὶ, σεν ἀφαιρεῖτε 

στέφη Μητρός,] Ἠϊπε αρρατεί απατο 5Ἡ- 

Ρία ν. 59. Απάντα ἀῑχοσῖε, 'Ἡ τώσ» ἀνάγ- 

κας ἱκεσίου: λύση, -ἄιιέ μέ Τήμοκοιι5 ᾖαδ πέ-- 

ερροἰίαίοο ειρρἰϊσαἰογίας φοῖυαέ υοὶ [ηέαί : 

εέ ν. ὅδ. Μένω πρὸς ἀγναῖς ἐσχάραις» 

Τ]]α οπῖπα τε]ὶσίοπίς ποοορείέαία (οποεῦαίιτ 

ης Ροσροί αὐ ατα ἀΐεεάεπε απίε( παπα Φυρ- 

Ρ]ΐοες οαπα Προταδδεηί, αι{θτοπάο σὰς ἵκε- 

σηρίας, αιιοὰ Βετί «οἸεῦαί ϱΟΠ6θ55Ο Ιδίο 

ααοά ροίοδαίυτ: Ῥορβος]ες (Ρ41Ρ. Ένταῃ. 

149, 149. Οιαπιοβτεπα Τηεςεις 6.5 ογαί, 

τέ ταππος 5αρρ]ῖοςς αιι{οταπ, τί Ἱέα 1ρ5ο 

πηβίτοπα ἆοππιπα τθάµσαί, Ἡ ΊἨοεοεις 

πηθσαρσοί ααοά Ρείευαίωτ, πεςέσδε νιάείωτ 

ο 
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37δ ΧΟ. Ἱππόδοτο Άργος, ὦ 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΎΥ 

ὦ , ανα / ζ πώτριον ἐμὸν πέδον, στρ α. 
Ἐκλύετε τάδε Υ’ ἐκλύετ ὤνακτος, 

Ὅσια περὶ νεοὺς» μαὶ μεγάλα 
Πελασγία, καὶ κατ ᾿ Άργος. 

976 (ο, Ατρος5 εφαῖς αἰεπάῖς αρίωπα, Ο ππουπα ρα ατα 5ο]τη, 

Αιάϊνιςεῖς Πως, αιάἰνϊςιῖς τεσ]ς 
Ραποία εἴρα ἀεος, εί τπασηϊ οεσήππαπάα 

Τη τεσῖοπο Ῥεϊαδσοσωπι, εἰ οἶτοα Α1ρος, 

υἱ ΒΘασγβοΙο ανεγίθγεί ΊΓαΠα Διὸς “Ἱκεσίου, 
νο] Θεῶν κεσίων (5υρτα ν. 40.) εί Βαρρ]]- 
εαπίος αΏῆξεεπί, τε]]ε(ῖς Ῥοςί «6 ταπηῖς 51 - 
ρμείσας, ν. 969. ἵπ (ερ πποπῖαπα οοηίτα 
ΎἨοσεα, ν. 971. ἘΣσέφη πιθ]ε εχρ]ὶσαί 
Ἐτοάαας, «έ ααῖρας «υρρ]ίσαπα ΠΠΟΥΘ «ΟΥΟ- 
παία εγαί) φεἵ]. Ίδιητα. [ποφιε επίτη δ1ρ- 
Ῥ]ῖοε5, πεαιε {ίμτα, εογοπαία εταπ{.Ί 
(Βαρρ]ίσος επί Ποπ «οχοπαία εχαηί, 
«Ἐλλτα οοτοπαὈαίαχ πω{ροίο 5αεσυΠα {αοίι]- 
τα) Ματ. 

576. Κώλλιστον ἔρανον ΤΠιεγά. ΤΙ. 45. 
Τιοηγδίας Ἠαι. Ατίς Ἠμείι. ΤΙ. Ρ. 976, 

Ρο}. 
574. αὐτοῦ ποιά», ὤν τοκεῦσι δῶ.] ΈῬτο 

αὐποῦ 5ΟΥΙΏΟ αὑτου. Ὠεϊπάο, Α]άϊῑπα, Όσα- 
σαι, σαπίοσας, Ῥοτίι», εί Ἠοαίίας, 16- 
συπί ἕἃ Ὁν, 1, ο. ἕ ὤν, Ῥατηεδῖο ὤν ἰαοηίς: 
ο]ὰ5 χαίοποεπα νἱάἀθ, Έρδο Ἠϊο 5ε(Ιος 
Αἱάϊπανα, αα Ἠϊ5 φἰπηϊ]ῖα αλβ Ιηνεπίο: 
υέ ν. Τ46. ὢὉν σὺ συγκχάνης, είς. 5ἷο οἀϊάϊί 

ῬΒατηθδίμς, οι η Ἠάῑίε,. ο55ο{ ἂν σὺ, οἵ 
ΙΠΟΠΕΥΘ οπηϊςιε ἃ ὃν {μῖςο οοπ]θσίάαταῦα 
(πιο, απθοπα νιάᾳ αἆ πο 1οευπη. ος 
ἂν λέγχε Ώμπο εσας ϱγο ἕ ὃν λέγ{, η 
Βορ]ος]15 Ῥμ]ουί. ὅ 79. Ταρ ἡμῶν ἂν 
λάθη, Ῥτο ἃ ὃν, ΑτἰδίορΏ. ΤἸγδισίται. 1056. 
ἊΑν μὴ Ἀέλωσιν Ρτο ᾿Α νι Ῥορβος]. (ά. 
Τγγ. 989. κἂν δέᾳ, Ρίο χ ἄν "ν δέη, 1. ο. καὶ 

ἃ ἂν δέ1, ΑΣΙΦΙΟΡΗ. ΈΠεκπιορΒογ. 96. 
Βοπίεηίαπα οαπάσπα Ἠαῦαί Ὀιεδοσεπος 

αρυά βίιοραυπι Τη, ΤΙΧΧΥΠΙ. γιά 
εἰ ἆπος Ιαπῦος Απρμασις Τη, Τ ΧΧΧΤΙ. 
Ρ. 474. (Οεἴεγτα δαπηία ν]ἀείαχ Ἠαο γνώ- 
µη εκ ἀῑοίο Γμα]είῖ5 αιιοά ππρπιοχαί Τ/αθγ- 
πας {1π εἶἷα5 για, ο, ο, οὖν ὤν ἐράνους 

εἰσενέγλς σοῖς γονεῦσι, φοὺς αὐτοὺς προσδέ- 

Χίου καὶ παρὼ τῶν τέχνων. Ἐτοε]ατο Αχς- 
{οί]ος ἴπ (οοποπι. 1. δ. ἃ γὰρ ἂν δυνώριενοι 
εἰς ἀδυνάτου, «σοιήσωσι, πάλιν κοµίζονται 

παρὰ δυναµένων ὤδυνατοῦντες ἓν σῷ γήρᾳ. 
Ματ]. 

ἹΜατ]]απάιι5 επηεπάαέ “Α ὃν μὴ 9 έλωσιν 
ΡΥΟ ἄν μὴ Φέλωσιν ἵπ Βορμος]. (ΓΕ. Τντ. 
289. Τία ἁμάυμια Ηεαίμῖας αριἀ ἙΒυτίο- 

πμτα. “Αν ἆποᾳαε Ἡ. Βίορμαη, Α]εχ!ς 
αριά ΑίπεΠ. Ἱ. Ρ. 95. Ὦ. οΟὔτι γὰρ ὕσ- 
νος δήπουύεν σὖδεν ἂν λάβοι. Οὐδ'. ἄν λέγῃ 
σις, οὐδαμῶς µάφοιµεν ἄν. νυ]σο, οὐδὲν ἂν 

λάβοι. Οὐδ ἂν---ἵπ Ίοςο βορπος]ῖς “Α ὖν 
μὴ Φέλωσιν οαϊάϊι ἙἘτιποξϊίᾳς. Α]οχῖς ᾱ- 
ρυά Αίπεη. ΤΤΤ. Ρ. 107. Θ. ἅ ὃν έλη σις 
µανβάνεν. Ὑαἱσο, ἂν 9έλη, ἈῬου. 
Αν] ΑΙΠ, Ἱπέος ᾳο5 υπαϊ], Ῥοτέις, Ιε- 

βυπέ ἆ ἃ ὃν, 58δᾷ ἵπ Ἆος Ίοεςο πι]]α ία. 
εἶας ]εοίῖοπῖς ποσθρρῖίας, «υπη Ῥοπα {ληίτα 
το{ογτῖ Ποίαπίιχ, ὦ ἂν νοἵο »ἶνο Ώοπα, αἳνε 
πηα]α, οοπ(ϊπδί: Ἑά ίαππεα Α]άϊ οά][ῖο οἷς 
Ἠαῦοι; εἰ 5ἶο Ῥορ]ϊσειν οπιοπάαί. ᾖἈαγπεξ, 

γε». Ἠμπο εί ργῶς. βρυτῖος οεηςεί Β. 
ΒΙΡΙ. ΕΠ. 1. Ρ. 90. επίεηία ΗπΙυΥ, Υ. 
579. εί γὰρ ηϊπαϊ οσέ (τα]οσείατα. 3Όες. 

1.ορ. ἃ ὃν (8 ἄν): ηαπα ὀοπα (αηίαπα Πῖς 
Ιη{ε]]]σί Ῥορδιπ{, ΏΟΠ ὀοπα εί πιαία, 

Μεαί/. 

616. Ἱππόβοτον Άργος, ὦ πάτειον ἐμὸν σέδον, 

ἐμλύετε τάδε, ἐλλύετ᾽ ὤνωλτος 

ὅσια περὶ «εοὺς Λα) ΜΕΤΑΛΑ. 

ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤ’ "Αργος. 

Τ1ῆ]ο]]]ς Ίοσας, ἀς οι]ας αἰποετ]έαίε ρτῖ- 
πως Ἠοϊσκίας ἁπρηαάοποπα Ἰπ]θεῖΙί, Αϊ 
αΠίεγ ουτα οοηςΕέαυπές παϊμῖ 1π πεηίθίηα 
νοηῖί 

-- καὶ ΜΕΓ’ ΑΝΑ. 
ΠΕΛΑΣΓΙΟΝ ΑΙΝΕΤ’ "Αργος. 

Ίάησε: µέγ αἰνετά. εί πιαρπῖ[ίσε Ρεν Σεἶαδ- 
σἴιπι «4γρος Ργώαϊσαπάα. «οαεοῦξ. 

5Τ6. Ἐελόρμ] Ἄοπ αὖ ἐκλύω, 5οἆ α 

κλύω: οἳ Ἰ]οεί βοθ]ῖσοι Ἰεσαί, κλύεσε σάδε 
γε κλύεσε, ἨΟ5 Υοίρτοπι ]εςίΙοπεπι ϱΟΠΠΙ- 
ΏΊαΙΩΙ5: οἳο οπῖπ Ἠῖο νοίθα5 5οεμηάο ρτῖ- 
σης απἰϊδίορ]α τοδροπάθΡῖέ, πο α1ᾳ5. 

Λαγπεδ. 
5τ7. καὶ μεγάλα Πελασγία, καὶ κατ᾽ 

"Αργο.] Θπ]ά οἷν καὶ κατ Αργος, πεςοίο. 
5010 {απ1ἹεΠ ΠΟΠ ρο55ο 5ἰσηίβσατθ, οἱ εἴγοα 
«4γρος σίία γεσίο, ααοπαάπιοάιτα γοτάτασ: 
ΠαΤα Ἠος {οτεί χ᾿ ἆ κατ "Αργος, 56. χώρα. 
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Ε,; γαρ επι τερµια» Ζὰ4 τὸ πλεον, έἔµων κακῶν ἐντ.α. 
280 Ἱκόμενος, ἔτι µατέρος ἄγαλμια 

Γ Ν / 

Φόνιον ἐξέλοι, γῶν δὲ φίλαν 
ο άι 

Τὰν Ἰνάχου φεἴτ ὀνήσας. 

[;άπαπα Υ6χο 4 ΠιθίαΠΑ ΠΙΘΟΥΊΙΤΩ ΤΩΘΙΟΥΗΤΩ, οί α]ίτα 

γ/εηίεης, πιαῖτῖς ἀθοις 

Οππεπίέἁπα {ο]]αέ, οἱ {ΘΙΥΑΙΩ ΑΤΩΙΟΊΠ 

1παςΠί {αεῖαί Ίάγατς. 

Ῥεπε Ἰορῖ Ροίθεί, καὶ μεγάλα Πελασγία 
γῶ κατ᾽ "Αργος, 6{ πιασια Ῥείαβσία ἔέγγα 
ζωαία «ἄγσο»: 1. 6. 64 ραις Ῥε]οροπηθβί 
Ύυς ν]οῖπα εταί Ατοῖς, 6ε ουϊ Αἀταδίις 
Ἰπρεταραί.  ἈΝαπι Ῥοε]οροπηεδυπ οἶῖπα 
Τ[ελασγίαν ἀῑείαπι Ειΐςςο ἰταάΙί Έρβοτις 
αριά ΡΙΑΡΟΠΕΠΙ, Π5. ὓ. Ρ. 658. Ο. πι- 
λασγία γῶ, ιϊ ἩΜολοσσίαν γῶν, ΑΠάΤΟΠΙ. 
1957. Μεγάλα Τελασγία γᾶῶ οδί ἆ µε- 
γάλα Δωρὶς νᾶσος, ΒορΙοσ (4ἱρ. Οο1ο. 
7286. Ελλὰς ᾗ μεγίστη, ἈΝοδαο 1ρηϊς. 
Αιίά. 1578. αἱ 1ρῖ ρτοραβϊΠίογ Ίοσθῃ- 
ἆαπα ο55ο ποίαῦο, Ρτο ἡ. 9 κατὰ, ]πία, 
νίάο ΈῬοσζαπι αἆ Αοι Αρορίο]. Χκν. δ. 
[Πεἴκκίας Ἰοσίε, “΄ καὶ μέγαρα Πελάσγια, 
καὶ τὰ κατ "Αργος.᾽ Φρά ΠπείγΗηιη ακἷ- 

ΥΟΓΦΑ(ΗΣ, ΏαΠΗ, τί αἲε Ὀϊουγδίας ἨΗα]ῖσαι- 
855. ατερὶ Συν9έσ. 5θεί. 19. Ρ. 159. ο. 
Ὀρίοῃ. σὸ μὲν σῶν στροφών σι καὶ ἀντιστρό- 
Φων οὐχ, οἷόν σε ἄλλάξαι µέλος. ἀλλ-----ἒν 
πάσαις δεῖ σαῖς στροφαῖς σε καὶ ἀντιστρόφοις 
σὰς αὐτὰς ἀγωγὰς φυλάστειν. Βὶἱ νετο 

Ἰηδεταίιχ σὸ, Ὠσδο τοσα]α Ρετάείατ, τί οί 
Ἰεσεπάο μέγαρα ῬΙΟ μεγάλα. 

Βεηιεηίοπι Απζαορμςα ο,ςοιγίςεῖ- 
πΠᾶτΏ τος ]άῑί νετδῖο. Ίλιας τος 1Ρί ορίαέ 
Όμοτας, Ποπαρε, ἴὲ ΊἨεεεις γε/ογαί α 
Τιεδίε Πίος ἑαγπι οεεἶκο; εί, Ὁέ Γωάις 
απηϊοϊξία ἐπιεαί οιηι «4γαϊυΐς. Ματέρος ἄγαλ- 
μα φύόνιον ἐξέλοι γοτίιηί, πιαέγὶς σἰαίιατι 
}ιιεδίαπι {ο[αί. ᾳαοἆ ααῖς Ροΐος! Ιπίθ]]σογε 
Αά νεγριπα οδί, πιαἰγὶς οὐίεσίαπιοπίιιπι 
ογιεοπέι ἐ[}εγαί, ἱὰ ϱ5ί, Ίιεο Π1ἱο οὐ- 
οἴδος ε[Γεγαί, φεῖ]. οκ ἵθττα Τηεῦαπα. ΠᾶΠΙ 
µατέρος (Οοσα5 Ατοϊναγιπα ΠΙΦίΤΟΠΑΤΙΗΠΙ 
Ἰοᾳα]έαχ) οσί ἐμοῦ µατέρο, ιοί, φιιῶ 
διέπι εΟΓΙΠΑ πιαίεγ, Ὁί τηοκ ν. 587. ἸΑ- 
µυνε ματρὶ, πόλις, 5ιΟσιγτο πιαίτὶ, (1. 6. 
παῖμτ) Ο οἴυία», Αίλεπα., εἰ ἄγαλμα, οὐ- 
(εοείαπιοπέπα, ἐτοηιεηίεχ ἀῑςῖέωχ ο Μἱδεγίς. 
Ρίο (πίτα 1174. ἄγαλμα µασρὸς, ἀθ Πῑῖα, 
ε{) Τρμςρ. Ταχ, 976, Νηρέως ἀγάλματα, 
4ς Νοχοῖ αιἰπαιασίπία ίαδιις: εἰ δόµων 
ἄγαλμα Πίαπι 5ααπα Γρηήσοπῖαπα αρρε]]αί 
ΆβαπιθΠηποπ αριιά {πεμγ]ωπι Άσαπ. 

216. εί Καλμείας νύµφα: ἄγαλμα, καὶ Διὸς 
γόνος, Βαεε]ῃς, αραιά Ῥορμοε]επῃ Απῆᾶσ., 
1127. Ὑἱάε Ίοειπα ἵπ Βε]ο]. Ατδιορβαη, 
Σφῃηκ. ν. 519. 6ἳ ΥΙΤΟ 5ΙΙΠΊΠΊΕ ατιά1ῖο- 
ηῖς, ΏοΥν1] απ σὸν µακαρίτην, αἆ Οατί» 
ίοη. Ῥ. 13. οἱ ἨΠυμηκοπίαπαι αἆ Ταἳ 
1,εχίεοπ ἈΒιαίοπίοαπα, Ῥ. ὅ, 4. ὮΆῬοττο, 
ἔξέλοι, ε[Γεγαί, αί Ἰηέτα ὅ8Ι. γης ἐξελὼν 
᾿Ασωπίας, 50. νεκρού. ἩἨοτοάοίιις Ι. 56. 

ὡς ἄν µιν ἐξέλωμεν ἐκ σῇς χώρας" ιιΐέ 6απυ 
(εΙααπ1) ϱ γερίοχε ἰοἰαπιιν. {[Ῥτο ἔτι 
µατέρος ὤγαλμα, Πεϊδκῖας εοπ]εἴέ, στιξα- 

ραῖς χερσὶν ὤγαλμα. Πιθειπη Ιπίαογρτείαέατ 
(αέ εἰ Ηεαῖις) φόνιον ἄγαλμα, ογιεπιξιέπι 
πιθιώι οὐζεοίαπιεπιέιιπι, τὰ ο5έ, (Πἱο5 οσεἶςοδ. 
Ώςπα εοπ]θοίιτατα εἶας πιείγαπι ΒίορΏθς 
ηοη ραατ: ε]α5 το ΦΙΠΙΠΙΩΠΙ 660 50ΠΙ- 
Ῥεν ταιῖοπεπι Ὠαθεπάατα ορίποσ.] Έτο 
᾿Ινάχιου, ΤΠΟΣ, 5ΕΓΙΡΟ Τὸν ᾿Ινώχου, νοχ Τὰν 
Ρεπίϊε, ορίπος, ἵπ ρταεεάσπῦας γῶν φί- 
λαν. Τὴν Ἰνάχου; Ἠεαίιμίας,. Μαν, 

978. Πελασγία,] Τ,εσεπάμπα Πελασγία: 
Ρία εγδα Ίλεος εί πιασηῖ αδέϊπιαπιάα ἴπι Ῥε- 
ἰαφαία εἰ αἲ «γσος. ΛΜις. 

ΒεεΚκ. Ὦ. ΕΙ. ΙΤ. Ῥ. 91. οοχτὶσε: 

-- }αἱ µεγόλα 

Τὰ τῶν Πελωσγῶν λωτ᾽ "Αργος. 

εί Ίπασπα «4πσο[ὶς οἴγσα, Υθὶ }ιπία «4γησος 
ία.  Οτάο νετροχµπα οτί: “Ἱππόβοτον 
Αργος, πατρ. ἐμὸν πέδον καὶ μεγάλα γῶ 
σῶν Πελασγ. κωτ᾽ "Αργος ἐκλύετε τάδε, δεῖ]. 
λέγοντο. Ἰμεσεταί ᾳῖ5 Οτεςι. 960. Αί- 
σοµάεπα ἀῑοῖ Πελασγία», 14 1]]ο νοσαὈα]απα 
Πίο αἀςοτῖρεῖτ Ἱπίογρτείαιϊοπίς οα15α, Ἠἶπο 
η ἰρχία νοηῖέ Ατοῖνα τορία Πελασγία 
ἀῑεία α Ῥε]αδσο, απίᾳαο Αγρίνοταπα τεσς, 
ν. βραπΗ. αά Οα1], ἵπ Ρα]. Ἑ. ΤΠ. ρ. 607. 
5, Τιρίος {Ηῖέ Ατρος Ῥεϊαρρίειτη, Υο- 
έμ5 Ῥε]οροπποεςί, ααοά ἴοπεραπι Ρε]αςσί 
εί Αελαῖ, αἰίοτατα ἵπ ΤΠορρα]ία, απο τη- 

στατιπί Ρε]αςσί. ν. Ἠεϊποιά, Ἠίςι. ΟΥ, 
1μα, ρ. 18. --- Ῥαι]]ο απέθ ΏμΏς ΏΟΙ Πο- 
οο55ο Ριίο υἱ 5ο ραίαχ Ὅσια πρὸς 9)εοὺ», 
απῖα ΡοδδΠ{ ρεάςς ρεάῖρας πο ασομταία 
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Καλονὸ σγαλμα πόλεσι εὐσεξής πῦγός ὄτρ.β. ὁτὃ 
η / 3 µ 

Κάρι τ ἔχει πὰν ἐσαεί. 

98δ Τί µοί πόλις κρανεῖ ποτ; ἄρᾶ Φίλιά µοι 
.” Ν Ἰ Ν / 

Τεμεῖ, καὶ τέκνοισι ταφας ληψομεθο: 

Ῥγασ]αγυσα παοπίπηθηέησα ο5ί ατη]δις Ρας 10ος, 

Ἐε Ρουρείπσοπα σγα(ἵαπα Ἰαςεί 

σπορ Οµ1έος οἴνιαίς, Ἆπ νοτο ἀθορτηοί απαῖσα ἘαίιΏα 

ΜΠΗϊ, οί Η]ροσίς ποςίσῖς δερα]έπταπι ορπορίπηιις ὔ 

γοςροπάστο, πιοᾶο πηθίτα Ὠπείχῖς ΤεςΡΟΠ- 

ἀοαπῖ; ἆπεο Υεἵο Ὄχουες 5γ]]αρα: Ῥατος 

ευπί Ίοησα. «Ἠεοί. ἡ 

Τ,εσευαίιγ καὶ μεγάλα Πελασγία. Ἑ- 

τηθωάανίε Μιδστανίας. Ῥετήποί αἆ Ῥυπο 

Αοάναπι εἰ αἆ 5οηποπίία γοεαῦ]Ηπῃ ὅσια. 
Ησεγπιαχι. 

980. µατίέρο, ἀγάλματα, φιαἰγὶς ειίοίσ, 

εο]οπηϊ  Ῥοδίασαπα δα ἀἰουπίαν Ἠρειῇ, 

τί. πένα ν. 1174. οἱ οἰαπίο ΝΤατκ]απάο, 

Τριής. η Ταυτ. ν. 216. 39εμγ]. Άμα- 

τηθπη, ν. 916. ΒορἩ. Απίσοη. ν. 1147. 

Φοα ατα φύνιον µατέρος ἄγαλμα Ε55ε ΏΙΟΥ- 

ἕιιὶ [1 οαάαυεγ φαπσιαὐποἰεπίπι. «Μωςς. 

Ῥογίίδ, ἑκόμενος στιξαραῖς χ/ερσὶν ἄγαλ- 

μα. εἴπαν σιιδοἰρίεηις 1, φιιοά ο Ραγη 

αίφιε υοίογλιι ιΕΟΤ 77 (εγπιώνιδ ἐδί αἰφιιό 

οοπιρἰοπιεπίωηι, υαἴϊάϊ5 φιαπῖοι5 εγἰρέγεί 

(11ος(ϐ) οοπίαπα παοήπαι ορ]οσίαππεπίαῃ, 

ἳ ο, β]ιος «5ο». Ἠεῖσκ. Ἠερισηαί Πηθ- 

έταπα. Βεοί. 
ΤπίογραποΒοποΠη, α. Ροςί κόµενος εταί, 

Ῥοβί ἔτι οο]]οσαν!, αἱ καὶ τὸ πλέον ἔτι Ίάῃ- 

σαπέατ: (πα νειρα 6ο 5ρεοίαηί, αποά 

«Ἠοτις εἰαπω {ωάστε απσῖ Αχοΐνο εί 

Α/επῖοηςος ορίαί. «Πέτπιαππ. 
581. ἴ]εις οί 1ο5. βεα]ῖσει 1π ατα]. 

Ῥ. Τ9. οᾱ. 1689. αἴππα] εχοίαης ν. 577. 
ου. 

589. νάχον.] Ματκ]απάας ΡτοΡί6Γ πηθ- 

ἐάπα σὸν Ἱνάχου. «Ἠιαα. 

Ίαπι ἩἨοαί]. 5ἱο επποηάανεΓαί. 

οπῖπῃ οσί Ρον]οάῖσιι. «Βεο. 

584. σὰν εἰσαεί.] Ῥεηρεπάμπα σὰν ἐσαιεῖ. 

ευῖ ἵπ Απεζίτοριο τεδροπάθί, μὴ μµιαίνειν, 

Ῥαγποςῖϊ οἀἡῖο, σὼν ἐσσαιεί. «Ματ. 

σὰν ἐσαιεί.] Τα τεςίθ Ματκ]απάα5, Τηθ- 

«ο ᾖαρεπίθ. Ἠπἱσο σὰν εἰσαεί. 

ὀρπίθπίῖαπι ἐαγραί ΥΟχ Τιμόπσολιε, Π15- 

απαπΏ αΏδῖ, ᾳαθᾷ 5οἶαπα, ΟΟΟΙΣΤΕΗΣ. Έπσο 

πρι Πΐο Ίουυπι Ἠαβετε αχβίίτοΥ, 5εά ]6- 

σεπάωπη: 

γοδιςι5 

σὰν ἔσαιεί. 
Τί µαι πτόλις πρανεῖ ποτ; ἄρα φίλιά µοι 

Νεμεῖ, μαὶ τέκναισιν ταφὰς ληψόμεθα: 

Οιμίά ἰαπάσπι 7γῦς Οέλί ἀεοθγποίὲ ατι πι] 
οτα({[ίοαδίέη», εἰ δεριζέωγατε [1ἱ5 οοπδεφµε- 
πι’ ὃν φίλια νέµει, «αἱθη. πρ. Ρ. 991. 
δίκαια νέµειν, Ἰάετη Ρ. 408. Α. Εά. ΒραπΗ. 

ΛήπιδΡ. 
364.56. Χάρι σ' ἔχει πὰν ἔσαμεί. Τί οι 

πόλις κρανεῖ πὀπ᾿; ὦρα φίλιά μοι] Βὶο εΏιεη- 
ἀανῖ νυ]σαίατα σὰν εἰσαεὶ σιμόπτολις. κρανεῖ 
ποτ ὧρα φίλιώ µοι σεµοῖ. Ματκ]απάις 5ἶς- 

πο Ἰπίρισοσαπάϊ Ῥορέ ὧρα ἀῑδωχίε, Τεμες 
εοᾶῖσος Ῥταραοτιπί: ἐσαιε Ναικ]απά ας. 

Πεγπια. 
586. Τιμόπτολις.] Βεῖ]. πόνος, ιοπογεπι 

αὔ[εγεπς οἰν]ίαί, Οτοίμς. βἷο Σωσίπολι 
λεὼς, δαζμίεπι αά[εγετδ οἰνίαίί ροριώι5, 
Ατϊρίορῃ. Αοπατη. 163. υῬῖ Ῥτο ἄν ὁ η]θ- 
ἄυπη Ῥορδίμ]αί ὤν γ΄ ὅ. 

κρανεῖ ποτ ὥρα φίλιώ µοι Τεμοῖ, καὶ σέκ- 
νοισι ταφὼς ληψόµεβα:] Έτο Τεμό ϱοἆά. 
Α. Ο. σεµει. Ῥοδέ 41. Ἰοεοπεπα, πυ]]ας 
πηλμῖ 4ος 5επςα Ἠ]ας Ἰουί τοδίαί 5εταρα]ας, 
Ἱεροπίί εἰ ἀῑεάπσιαοη : 

Αρανει ποτ ἄρω; Φίλιώ µοί 

Τεμέῖ, μα) τέμνοισι ταφὰς ληψόµεθα: 

Ώιιας τος 1 Ῥγαοσάσπᾶ Απξαοριςε, αί 
Ρας ποίανεταπῃ, Οποτυς ορίανεταῖ, ηεπ]- 
Ῥο, υέ Τμοκοις τορείοτοί β]ίοταπα εαάανετα 
οχ ίοιτα ΤΠοραπας οί, αἱ {ωάμς ετα ΑΙ- 

αἶνίς {ποσιεί.  Ἠσας {ατα πιασηϊ πιοππρπ(ῖ 

οί Ρυεείος 6ρεπι νἀευαπίας «Ἴοτο, αά ἆᾳ 
Ἡς ἀιλδίίαης, οί νῖκ ετεᾶσης, αἀσταί, Βεγ- 

αϊείτιε ιο ππιφιιαπι Τηεσειις Γαάμς πιέ- 
οιπι Γαοῑεί, εἰ Πἱς πιεὶς 5ερι(μγαπι οὐ[ῖ- 
πιεῦοῦ κρανεῖ ποπ ὧρα, ιτ ὦρ εἰς σοσόνδ 

ἀφίξομαι: ΟΥεΙοΡ. 619. ππφμαπιπε αἆ ἴαπι- 
ίαπι Γοἱοαίεπι Ρεγοεπίαπιξ γε], ᾿Αράγε 
σοῦτ᾽ ἄρ ἐγὼ Πότ᾽ ὄψομαι: ΑτκίορΗ. Νεφ. 
465. Τέμνει φίλια, 5εζατε απιῖσα, εδΏ 5έ- 
οαπιᾶο Ῥατίος υιοπααχΙση αοεγε απιϊολίατ 
5ο Γωάμς. ἀρθμὸν καὶ φιλίαν σέμνειν, ϱ4]- 
Ίϊπιαςπο Ἑτασπι. Ῥεπί]. 199. ο ὅρχια 
σέμνειν, Οἱ σπονδὰς σέμνειν, 43159 εκ Ἠοππετο 
οἱ Ἐυπίρίάε αἁἁικίε Ῥασπερῖας, 41161 Ἠἷο 
νῖάς. σέµνει ὅρκιον, Ἠετοάοία5 11. 192. 



Ἱκου Ες, 

΄Αμυνε ῥωτοὶ, πόλιᾳ, ὤμυνε, Παλλάδος, 
Ἰδόμους [βροτῶν μὴ µιαῦευ. 
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ἀντ. β. 

280 

Σύ τοι σέθεις δίκαν' τὸ ὃ ἤσσον ἀδικίῳ 
/ 3 ων Ν ” / ε,” 

“Ἵδεμουσ» ὧεί τὸν δυστυχῇ πάντα ϱύη. 390 

Ῥιοσυττο πηοτέας, οἴνίίας, 5αεο1τθο, Ὦα]]αάϊς, 

Νο Ρρο]]αο Ίοσος ΠοπηΙΠπῃ. 

Ῥα οο]ῖς Παδήαπα, οἱ παῖπιις ἰπ]αςεϊῖαν 
590 

οἱ Ρα59ἵΠι, οἳ σαµοντεο, αὈφο]αίο, α,δηιιο 
ἔρκια, Ιάοιη ΤΝ. 901. Φέλια σέµνειν αάαπι- 
Ὀταίιπα οΡΙπΟοΥ εκ Ἠοπισογο Τ]αά. Τ. 75. 
Φιλόσητα καὶ ὅρκια πιστὼ παµόντε. ΙυὈὶ 

Φοπο]αςίος: φιλίων λα) ὄρκους πιστοὺς δὲ 

ἐνφόμων ποιήσαντε. [ΏὪο ἨΒτοδαὶ Τεμένη 
Ῥγο Τεμοῖ ΠΟΠ Ίαπῃ ορι5 οσί τιέ ἀϊσαπι, 
Ὑιάεο παπο Αάϊπαπι Ῥοπογο ποίαπα 1π- 
εοττοσα(ἰοηῖς Ῥοδί ληφόμεθα. ΑΙτοτ ἆς 
ης ΟΙ. ᾿ἨΠοϊδκίαδ, φιλίας µοί απ) ἐμοῖς τε 
σέκνοισι ταφὰς ---- απιίσας εἰ πιω, αἱ [119 
ηιείς, θαδεφιίας παπιοϊδοεπιαγ.] Μανγκῖ. 

Ἠος νογδΗ5, ππα Πέρτι]α παίαία, ος 
τοβηρο: 

Ζθανέ ποτ ἆρα φίλια Μοις 

Ἐμοὶ, 2α) τέμνοισιν ταφὰς ληψόκεθω 

Μις. 

Τεμοῦ] πα]. Ῥοσίας σε µοι Ἰασῖί, οί 4 
θα Ἰοοίῖοπο σας Εσῖάο εί Ἱπεοπδίαπίας 
ἀἰδεοτῖι, ἈΝΙΠΙΙ οσο πππίο, δῖο αιέθια 1π- 
ΓΕΥΡΙΙΠ6Ο ---- «ρανεῖ ποτ᾽ ὦρα" φίλιώ μοι τεµσῇ 
ααοά 6χροπο, {ωάτς ππθοΏα ΠΠΙΡΙέ. φίλια 
Υ6ΤΟ σέµνειν Ἰάσια 5οπαέ, ααοά αλρί αραιά 
Ἠπις ποδίγατη αἀσίοσοτη 1π Πε]επα, ν.19250. 
σπονλὰς πέμνεν. Ἰοιπθγάπη αιίοπι Ίος 
Ῥηταρϊς Ππαϊίαέις, Πας. Ε΄. ν. 194. Ὅρεια 
σιστὰ παµύντε.. Τπ αΙεπι Ἰοσυιπ γ]άςθ 
Ἐρίαίπίαπα. σέμνειν ὅρκια, ἤγουν δ/ ἐντομῇς 
Νυμάτων συνθήκας ποιεσθαι κατώ σι ἔθος 
ἁρχαῖο. ἹΤεμοῖ αιίεπι οδί Ορία(ϊνῖ πηος1, 
Ἐπίυτί 5οεαπά1 (οππροτῖς. Ῥτοάσις ᾳαιοά 
Ἱθρῖς τεμένη, ἨηἶλΙ] ΠΠ τερασπατθία: η]ςϊ 
ΊΠΘΩΣΙΤΑ Οατπαϊηϊς ααᾶ 5ιαἀθτεί, μέ «οἩ- 
{εχοη{ῖ Ῥαίορί Ώαγπος. 

Ἠεῖςκ. φοπβῖέ: Φιλίας µοί π ἐμοῖς σε 
«πέχνοισιν ταφὰς, Ῥογ[ίοίοί ῥγο]ροίο, 4.0 οιι- 
Ῥιο. απιῖσα» εἰ πιλιὲ εἰ [ήν ηιεῖ σπνεφιιίαθ 
παπιοϊδοεπιι. Ἀεεί. 

ληψόµεσθα] Τιοσεραίιχ ληψόμεθα. 
ΕΠεΥΠΙαΠ. 

987. ματρὶ Ἱπίουρτείαπίας οπηηος ἆᾳ 
ππαίαῖρας Αγοϊγῖς  Ἀθο 5αΏο Ιπαιά ατα 
εσὲ αἲ που] μι ἴποπα εἰσηϊβοαπάαπα οἶπσιι- 

ῦίρασης 56ΙΏΡΟΣ, Ἱπ]αδίο α/Πιοίιπα ααθπαΠροί Πβογας, 

Ίατοπῃ ΠΙΠσΤΙΠΑ αἀΠ]ροσῖ, Ονἷἆ, ἆο Τεἱς- 
δις, Πρ. Ὁ. Ἐ]εσ. ΤΙ. ν. 26. 

Οµοί ἴσποΓΙπα Ρ6ΠΗΙ5 αὔτα ρι]δαί Ανί8, 

Φίο Ῥ]οτίηιαο εχρ]σεαπί πεύκην, ἨΗΙρροι., ν. 
1949. ἸἥΜα]ϊπα πΙλ]οπηΐπας ἄμυνε δµατοῖς, 
ΦιζΟιίΥΥΟ Πιογέιί. Ἀὶο πὸν νεύδµητον νεκρὸν 
Ἰαβοίας Ἠ]ος. ν. 890. ΆΤιας. 

"Αμυνε ματρὶ] ὙΝεἱ Πίο Ιπίε]]σί Ροίοςί 
ὀδῆντα, πιαίοτ ᾿Γηεδοί, αασς Ῥοί]ήπα οοηίτα 
Έπορας µαάεναῖ; γα ρε 5υπεςεάοσβμαιι 
πιπαθτί ΟΠΊΠθ5 1] Αγσΐνα πηαίτος, αἱιβ- 
ταπα ΠΠ πδορια]ά ]αοεραπί. «ατηες. 

Ῥιδαπσιοπάαπα Ῥοδέ µατρὶ, ΠΟΠ Ῥο5ί 
πόλις, διιοσιΥγε Ππαίγὶ (1. 6. εἷ, 41 η]ᾶ- 
{ογπος αΏασίμς οχροτία ε5έ), 5οσιγγο. οἴυῖ- 

ας Ρα[ααϊἰς. ἸαἰΠίαχ Ῥεα[σες αἆ Οαια]]. 
68, 94. «ατα γοσθπα ρασρὶ Ἱία αεοῖρῖί, αααςί 
Άϊτσος ΑίΙοπαχαπα ἀῑερτείας πιθίτορο]ῖς, 
ΑΕιοπίοηςος 5ο αιίοεΒίποπας ο55ο ]αοία- 
μαπί. ΠἨεαίῃε. 

588, Νόμους βροτῶν μὴ µιαίνμ.] 14 ο5, 
ὥστε μὴ µιαίειν, μέ Ἰμεὐαπί πο ροίζιαπέ 
ζιγα Ποπιπιπι.  Ὁπάε Ατδάάες ῬαπαίἩ. 
Ῥ. 117. ἀῑσῖε Ἠαπο Τποδεοῖ εχροάΙοποπα 
αςοορίαπι Εμ ὑπὲρ σης φύσεως ἁπάσης 
σης ὠνθρωπείως. Εἴ ΠΙΟΣ, ὑπὶρ σοῦ κοινοῦ 
νόµου.  Αριά αυτα ΤΠου. ΧΠΙ. 649. 
ΤἨοροιις πηϊ]ίος 505, α4 Ἠαπο εχρεάΙΠο- 
πΘΠΙ ρτο[δοίέιχος, ία αἱ]οαυατ: 

Τονταχαπα Ίθρος, εί ππιιπά1 {αράθτα ἨΙΘΟΙΠΗ 
ῬὨοίοπριτα ΤΠΦΠΙΙ5, ἀἱρηας 1ηδιγαΙές πηθεηί{θ8 

Οαρ6βια8. 

γουδα απίοοθἀσηέί, Ῥτο ματοὶ Ἠεϊθκίις 
οοη]οῖξ µακαρία. 69 ΥΟΧ ποη 5ίαβῖς π 
Ἠος Ιαπ1ρο. ΛΜατῖ, 

μὴ µιαίνειν, πιο υἱοία. Τπβηϊάνις ος ρτο 
Ἱππροχαίίνο, ου]άς Ἐπα]]ασες εχεπηρ]α ραᾶδ- 
οἵηη αραιά Ἡεδιοάμπα οεουχταΏί,. Λος. 

990. Νέμεις αἰεὶ, σὸν ἃς.] Ἱ,ερο εἰ ἀς- 
ἄπσιιο: 

Σύ τοι σέθεις δίκαν᾿ τὸ ὃ ἤσσον ἀδιμίᾳ 

Νέμουσ᾽ αἴεὶ τὸν δοστυχΏ πάντα ῥύῃ. 

Ωμαπάο αι Ῥτορεπάθί αἆ αΠαπῖά, νεὶ 
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ΑΒΟῦΌΜΕΝΤΟΜ ΑΟΤΟΣ ΘΕΟΡΝΡΙ. 

ΤΈπερευς, πποῖαπι ΤΠερας αά αμῄςο ρείοπάα οὔβδοσαπῃ εβάθγετα πη]δδυγας, Ῥταργεηϊίατ α 

Ώορε Οτεοπίθ εἰ Τπεβαπῖς, απῖ, Ῥες ῥγῶσοπαπι, Τπεβοππα νείαπί ἵπ Αίῑοαπι αἀπηϊείετε 

Αάταρέαπα, αμέ, 5ἱ Ίαπι αἀπιῖφοσῖέ, οχρε]]ετε Ἰαροπί. Ἠπ]ας ἀεπιπεῖαβῖοπϊς Ιπβο]οηίῖαπι 66ρτο 

{οτί Τμεβοις. Γκρυίαέιτ αὖ ϱο οί Ῥταεοπο ἀθ Ἠορ]πιπε Μοπατε]μῖοο δὲ Ῥορυ]αί: Ῥυ]- 

εἸιαγγίππεηπθ οἱ Ἡππσηῖβαίπο α ῶμεςθο αρῖέιτ ἀο Μοτίαῖς βερε]]οπά15. Έγαςο πηϊπαίΓ 

Ἔ]ιεῬθο: οπἲ, παηϊς εἶας οοπίεπιῖς, αἆ τορείεπάα οαάανοτα οχογοϊέιπι οοπίτα ἜΠοαβαποξ 

ἀμοῖί. Όποτας Επηεί, ἀαδίίαί, Ῥτεσαίαγ. 

ΘΗ. Τέχνην μὲν ἀεὶ τήνδ ἔχων, ὑπηρετεῖς 
Πόλει τε η διαφέρων κηρύγματα. 

λ .- 

Ἔλθων δ) ὑπέρ τ’ ᾿Ασωπὸν, Ἰσμηνοῦ 3 ὕδωρυ 286 

Τι. Ἠαβεπς 5ΕΠΠΡΟΥ Ἠαπο ατίθπῃ, 5ογνῖ5 

τ]τρῖ, εἰ πμ νατῖϊ 1Π ]οοῖς παποῖαης οἀῖςία. 

Ῥτοίεσίμς Ισῖευχγ παης Αδοραπα εἰ Τςπιοπῖ αη απ, 

εοπίτα, εἹεραπίογ ἀῑοϊας σπλέον νο] ἤσσον 
νέµει 58ιΙ διδόναι Ἰ5ᾳ τοῖ. Βὶς τὸ σλεῖστον 
διδοὺς σῷ πλούτῳ, ν. 417. Ἱπίε]]]σο µέρος, 
αυοά εχργ Πέ, ν. 951. νέροντες τῷ φθόνῳ 
πλείον µέρος" υβὶ τηῖτο Βτοεεας, νΙτ (απ- 
15, εσρ]ῖσαί, αἰοϊίιπι θοπια ἴπυίοεπι }αγ- 
ἐἰεπίες; Ῥτο, ἐγίῤιεπίος Ῥρῖις (1. 6. Ρ]5 
5.010) ὑπυίαίώ. ν]άε Ἠε]εῃ. 917.59. Ἠες. 
856. ὨὖΤνώσοµαι εἴ τι νέµεις ἀγαθοῖς πλέον, 
η Ἐρίστατωππαίο ΤΠεοσγϊ 1, πλείστον διδόν- 
σες µέρος σῶ, δι. ὮΠΙο περὶ ἄρετ. Ῥ. 556. 

Δασίοι Οταί. ἵπ ἘμαπΙρρ. Ιπίον Έεππος- 
Οιεηῖσας, Ῥ. τη. 918. Ἠεοαμίας ἀῑεῖε σσον 
νέμειν 5]ση]βεατε ἀορτίπιογε, ἐπλίδεγε, ρα- 
πατι π[σεγο. 

Οοάά. ΑΔ. Β. Ίεσιπέ ἀεὶ Ῥτο αἰεί. «8ρθ- 
ταπί Τοτίο Τρτατϊ Ἠππο γεαπα ᾳποβιθ 
Ρτο Ταππρο. Ὑίάε ΒίορΏεΠ. Οαπίθγις, τί 
Ίαπη νιάεο, «οπ]εεθγαί Νέμουσ᾽ αἰεὶ, ἰαορηίθ 
Ῥατηςδῖο ἆο πας εοπ]εσίατα. Ματ]. 

νέµειε] Ἠεείο Οαπίεγις νέµουσ’. σὸ ἧσσον 
νέµειν εδί πὐπογίς Γαοστε, αῖ σὸ σᾳλἆον νέμειν 
Λζισ15. νἷᾷ. Ἠες. ν. 856. Ἠε]εη. ν. 917. ς. 
ΊΠεοσΠε. Ἠρίρταπα. 15. Ιπάϊσαία α Ματ. 
Ἰαπάσ οπαπῖα, Μιικο. 

291. Τέχνην μὲν αἰεὶ, δες. ] Ῥγασοπεπι 

α)]οηυήέαχ ΊἨρεειι. Άλοσεα Ἠαπο αΡβρε]- 
Ἰαΐ Βίαᾶας Τηευ. ΧΙ. 696. Ύοευθς μὲν 
αἰεὶ φεηςιῖ ραγΙΠΏ Ῥγοδυπίε. Ματ]. 

Ὑει Επσιάπι ορ, νε] πι ]άπα Ῥα]ας 
ῥήσεως εχοτάἴιπα. ΙΜΙΗϊ ποῦ Ἱπερέυτη νἰ- 
ἀεναίιιτ 

-” -- ΄ ο. 

Τέχνην μὲν ἀδεί σήνδε, Κοιν, ὑπηρετεῖς. 

«γίοπι φιεάσπι Ίαπο γογὶσιἰ εαρεγίεπι, ϐ) 
ΠΙΙΠΙΣΙ6Υ }ιὐ[ἱσε, ἐπεγοες δεγυΐθηδ. Εομὸν 

ααεπιν]5 ιὐπίδίγισι ρθίίσοιω 5ἱρη]βσατο, 
οἱδῖ οργίο εχοπηΡ]ο ΠΟΠ «οπηροσ!, δμβρ]οατϊ 
{απηΕΠ Ποεί εκ ΑΓὶδίορΗ. Ὑε5ρ. 912. ἨΗει- 
Ἰα4ἡ ΟἨτοεδίοππαίἩ. αριιά ΕΠοβιπη, Ρ. 874. 

Μ 1.5. 
Ὑπηρετεις] ΤἨεδοιι5 αἱ]οφυῖέιχ Ῥχαςο- 

ΠΘΙΩ 5ΗΗΤΗ. ἢΒαγηέ». 
Ύουες μὲν αἱ ἀϊδρμσεπί ἸΜατκ]απάο, 

ΊοἩ Ἱπεορίε Μιδστανῖας εαδρίσαίας οστ, 
πηιΗΙ]ήτΏ Ώου οχογάἹωτη 6556. Πα Ῥτο μὲν 
εοη]ίοῖα5 γὰρ φεπρίπη Εμΐ56ο. Π6ΥπΙάΠΙ. 

999. ἐλθὼν δ᾽ ὑπέρ σ᾿ ᾿Ασωπὸν, δις. ] γετ- 

{Πέ ἵγαπςδ δοριωι, εἰ Ιδπιεπί αφµαπι. 
ΑΡ Ε]οιρῖπε ροίοηΗρας ατεεπα Οαάππθατη, 
στύργον διδύμων σσοταµών, Ῥ]ωηίςς, 8028. 5. 

γοσίαπη ΟγοοπΗῖ5, ποδεῖο αιΙάεπλ απ περες5ε 
ο55οί, ἔοτγίο οταί, τί (γαηρίτεηπέ Αδοριπη εἵ 
Ίδπιεπιπι Πανίος: ν]άο ΡάαβοῃΠ. ΗΡ. ΤΧ. 
Ῥ. 637. Α. Ὀε Ἰοεμβοπο, | οδερῃπα 
Βε]]. ου, Τ. 16: ο. ΤΠ. 9: 1. «Όνσαρ 
«α{]ς[ασρτοί, οἱ ἵπ ΝΤΡΡ. ε55οί, ᾿Ελέὼν δὲ 
παρά τ᾽ ᾽Ασωπὸν, νε], δ) ἐπὶ φὸν ᾿Ασωπὸν, 
υέ ν. 900, ἐλρὼν 5 ἐπ᾽ ᾿Ινάχου ῥύήε. 8δεᾶ 
ποη 1Ιάρθο ππιήαπάας ασ εοπίεχέι5 δἶπο 
Π]15: Ῥτερδεγίῖπα ἴπ ργαροδ]Ποπίβης. 

Λ{αγΛ1. 
Ἠοείο ὑπέρ τ᾿ ᾿Ασωπὸν, Ἰσμηνοῦ 3 ὕδωρ. 

Ὀεταιο οπῖπι Βανίας αἆ Ααδίαπα εταί 
ΤΈ]ερας Ιπεο]επάρας. βίαια» ἆ4αε Ατρῖνο 
οχοτοῖσα Τπερας Ῥτοβοῖδοεπί: 

14τΏ Τ1ρ88. Α5οΡο6, {ἀᾳς, Ῥαοίαφμε νεηίμπα 
Ευπηῖηα. 

Ῥαδα!, Ῥ. 986. ]. 19. Εά. Ῥγ]υ. ἆπο- 
κρίνει δὲ καὶ νῦν ἔτι ἀπὸ τᾳς Θηβαίων τὴν 
Πλαταιίδα ὁ ̓ Ασωπέε. 1 Βῖε απϊάσπι αἲ 

ο κκ μμ κο 

ο ο τε ο. 



ΙἹκΕΤτΙΔΕΣ. 22] 

Σεμνῷ τυρώννῳ φράζε Καδμείων τάδε" 
890 Θησεύς σ ἀπαιτει πεὸς χάριν Ῥόψαι νεμροὺς, 

Ἐυγγείτον οἰκῶν γαῖαν ἀξιων τυχεῖνν 
Φίλον τε »έσθαι πάντ ᾿Ἐρεχθειδων λεων. 

λ 

Καν 
Δ / μι), / 

εν «ελωσι αἱνέσαι, παλίσσυτος 290 

Στεῖϊχ' ἢν δ ἀπιστῶσ', οἵδε δεύτεροι λόγοι, 

400 Κώμον δέχεσθαι τὸν ἐμον ἀσπιδηφόρον. 

Βιροίβρο (Οαάπιδογαπα {ΥΤΑΠΠΟ Ἠας ἀῑς : 

596 Τηοσεις α {6 απ]ῖος Ρείῖ{ α{ 5ορε]ῖας οαἆανοτα, 

ἨΠαΡίίαῃς νἱεῖπαπα {ετατη, ἀϊσπαπα Ώου «οπδεηι11, 

Έ/{ ἴαοετο απαἰειπα {οίατα Ῥορυ]απα Α{ποπῖοηδεπ. 

Έ εἰᾳμϊάσπα ροδι{αέῖς αππααπέ, τοίτοσταᾶιις 

γΓοη]: 5ἱ Υοτο Ῥαΐετε πο]πέ, Ἠαο ετιπέ 5οειπάα Υοτρα, 

400 ΟοπιπιοςςαίΙοπεπα Ίηθαπα 5οιι1ΓΘγατη τί εχροσίθηΕ, 

Ἄτρε Ῥ]ασααπα ἆθορπῃ σἰαάΐα αΏοταί. Ἐαιι- 
5αηΏ. Ῥ. 981. 1. 1Ο. δΔιαβεβηκότι δὲ ἤδη σὸν 
᾿Ασωπὸν, καὶ σης πόλεως δέκα μάλιστα 

ἀφεστηκότι σταδίου. Ἰπιηοπί αιίέεπα ϱΙΓ- 
5.5 ]αχία Ῥοτίας Ε]εείτα» (ες οααῖθις νῖἆς 
αᾱ ν. 665.) οταί. Ῥαμρατ. ϱ. 989. Ἱ. 94. 

Ἅ{μςσ. 
594. ὓοεες Σεμνῷ συρώννῳ απιῖσια 

εαπί. Ὑετίαπί, Φιρεχγῦο {γγαπο. Ὦτο- 
πῖςς ἀῑείας σαρῖι Ῥτοάφιας. ἜΈοπο 56ηςιι 
παΏῖ ν]ἀεπίαχ 5απποπάα», Ῥτορίοι πρὸς χά- 
60, αί Ῥορλος]. (41. Έντα. 11739. Σὺ 
πρὸς χάριν μὲν οὐ» ἐρεῖε, μλαίων δ' ἐρεῖ:. 

γοεεπιχ σεμνὸς απηανῖε Ἐτπίρίάςς, τί ἆο 
γοςθ σοφὸς ἵπ 6ο ποίαπε Ὑείθτο. ΎοεΓ- 
ἵετεπα, Τεπεγαδὲ Ποσί. Μαν]. 

σεµνόν, συρώννῳ] Βὶο σερ Ῥτο να]σαίο 
σεμνῷ πυρώννῳ. Ἠεγπιαπῃ. 

5058. ϱάψφαι νεκρούς»] ἌοἩπ τι] Τμο- 

5ει5, πί Όχεοῃ 605 φερε[γαί; 5οὰ αἱ αἰίς 

Σερείίγο εὐς φεγηιίογοί. θαπάςτΏ τοπα ϱο- 
ἀθπι πιοάο Ραοβί Λάτακίις α Τηθερο, ν. 
141. ΑΕιοπίθηςος νο]ευαπί οὐ θάψα;, 
1. 6, ογέπιάγε, ν. δ69, εοὰ Μαΐτος θογυπι 
Ρία5 αρρείοραπί, εέ οαρῖεραπί θάψαι 605 
Ἀθονὶ, ν. 17. Ἱ. 6. {πλμπιαγο 605, 56ἱΙ 
εἴπογος ϱοτΙπα ἴδιτα οοπάἀετε. 8 σοἩ- 
5ίΤΙᾷ5, Θησεὺς ἆπαισε σε νε κροὺς [ες σὸ, 

σε] ὥστε] δάψαι, ἀμβοι]ιας οί ἵω ϱ0Ἡ- 
ποχῖοης 5εᾳποπά απ. αγά]. 

5096. Συγγείτον οἴχων γαϊταν] Ώπο αἷ- 
ΣυππρΏίο αβξας ΟἨταπιθς ἰδίο Ἠυππαπυς 
ΠἨεαιιοπέίπιονγ. πῖς. γἱοίπίας, Οοά εσο ἴπι 

Λγορίπφια ραγίε απιϊοἰία Ρ}άο. Οοησίτιο- 
πο, ορίποι, ε5:, ΘἨσεὺ, ὤπαιτε σε θάψαι 
νεμροὺς, φέσθαι τε πάντα, ὃς. ος νετσιι, 

Συγγείτον οἰκῶν, ο. αμαδΙ ἵπ ραχομ(]ρθὶ 
Ροδίίο,. Μαγκῖ. 

Ίμεσο ἀξίαν συχεῖν, ἀἱσπαπιν φιιῶ Ίιου 
εοπδεἐφµαίι». Λ{αςς. 

Ῥοτίᾳ, ἀξίων πυχεῖν. Ἀεοῖς, 
998. Θέλωσ αἰνέσαι,] ΝΤείταπα γυ]ε 9έ- 

λωσιν. {[ ΠοϊςΚῖιις Ἰοσίς έλωσι συναιέσαι: 
6 α]ῖας φισπ]ΠσαὈῖε, πο αῖε ῖς 1ου 5 ππρ]εκ 
νοτρπα 1άεπα αἴαις εοπηροδίέατη” Τπηππο, 
οἱ Ἱία εἰσπίβσαί, Τρὴμϊς. Ταχ, 1076. οί 
φαρῖςοῖπαο 1π αῑῖς νοχδῖς. 9έλωσιν εέ] Δε]. 
«γεοπ οἳ Τηοὐαπὶ, Πίο ΠΠΊΘΓΟ. Ἡὃ. 

597. Ῥτο Ἐρεχθειδῶν λεὼν 5οπΗ5 5ααἀστοί 
Ἔρε χθείδην λεὼν: δε Μ598. σίαπί οΠίτα. 
Ἐρεχθείδης λεὼς Τοτίθ ἀῑεῖ Ῥορεεί, τί ὦνλρ 

Περσείδης, Ἡοτοάοτο Υ ΤΙ. 990. ᾿Ατρείδηε 
Μενέλαος, Ἠοπποχ. Οάγ5, Τ. 357. εί 566. 
14 αιοά ἸΝορίος φίλον 9έσθαι αρρε]]αί Ἰος 
νοιδα, Ἡοτοάοία5 φίλον προσθεσθαι, 148. Τ. 

69. ΗαγΜῖ. 
599, ἂν Σ' ἀπιστῶσ'.] ᾖοαπ. Τευπε]ανῖς 

πο. αἆ ΧεπορβμοΠ. Ογτορασά. ΠΡ. Ι. Ρ. 6. 
οἱ αΏί, Ίου τετραπα 5όππρος 5οπρεπάαπα 
6556 οοπίεπά1{ ἄπειστεῖν, αμαπάο εἸσπ]βσαί, 
υέ Ἠϊς, ποπ οδεᾶϊγε, ἱπιπιογίσεγιηι ἐ5δε 
Ἠιῖς αξθαηεῖεις πα]. Ῥοτίας, οί εχϊπἆᾳ 
πηπ]έα Τταρίοοταπα Ίοσα πημίαῖ, Ιπ πο, 
Ῥ. 1160. Πεϊκκίαις αποφιϱ Ἱῃ 1ρΗ. Ταιγ. 
1476. ρτο ἄπιστος Ἱὲρῖι ἄπειστω. ΝΙΙ 
Μῖς ποίαί. Λαγκ. 

ἀπιστῶς,] «Ἐπηϊίας Ῥοτίας ὠπειστῶσ'. 
λιως. 

400. Κῶμον δέχεσέαι σὸν ἐμὸν ἀσαιδηθόρον] 
Μασῖ Ῥοδιίσιπα ἀσπιδηφόρων, αἱ Ἱπίτα 
ν. 951. σὲν ἐμὸν µόχθον ἀθλίας οί ἩἨο- 

ταβα5, πιοα δοτὶρία ἐἰπιοπέί, Ἱ. ο. 5εΠρία 
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Δ 

Στρατὸς δὲ άσσει, κἀξετάζεται παρων 
9 3 ι / 

Καλλίγορον ἀμϕὶ σεμινὸν, εὐτρεπῆς οδε. 
/ γα ) / 

Καὶ μὴν εκουσά τ᾽ ἀσμενη σ᾿ ἐδεζατο 
᾿ / / 3 

Πόλις πόνον τόνὸ», ὡς «ἐλοντώ µ ἤσθετο. 
1/ / / 2 λ ον ο ἲ 

40δ Ἔα. λόγων τίς ἐμποδων ὁὃ ἔργεται; 
.- / ον 6 

Καδμεῖος, ὡς ἔοιχεν, οὐ σάῷ οἱὸδ οτι, 

Ἐχογεϊίας οπῖπι 5εοί οἱ γοσεηδείιΓ Ῥγῶδεης, 

Οἶτοα ϱαΠ]οποχατα μιίθιιπι 5απείαπα ραταίας 116. 

Έτ ουϊάετη νο]ςῃς, οί Ίροῃς 5μδεορῖέ 

Οµν]ίας Ἠαπς 1α0οΓσΏ, Ῥοδίᾳααπα 5ομδίέ της το]]θ. 

405 Έποπι, ααῑς Ιδέα, φιιῖ πιοδίγῖς εγπηοπίδας Ιηίαγνοπῖεζ 

ΤἩοεραπια5, ταέ νΙάρθίιιχ, ΠΟΠ εγιῖπι εοτίο δοἰἷο απ δέ. 

οποὶ παεηεῖ. ἈΝοίαπα ος οπηπῖθας. Βεά 
ΠΟΠ Ἱία Ποίαπη Ἠου ῬΒορμος]ς πηεπάυπα 
1άἱρ. ΤΈσταῃ. 967. οἴκοισι ---- ἐν σοῖς ἐμοῖς 
γένοισο μὴ οὗ συνειδόσος" ἴγι Πιοῖν φαῑδιι5 γιογι 
οοπιδοῖ, τά οδί, Ιπ ἆοππο πιεί πεδεῖοη({ῖς. 
νι]σο Ἱορσῖέατ, γένοιτ ἐμοῦ συνειδότος" 0Ἡ- 
ία 5ΟΠΣΗΤΗΩ ]οεί, τα{ τηΙΠΙ νΙάρίιγ. 

Ῥτο δέχεσθαι, (0ο0ἆ. Α. δεχεσθε, ΤΟΠ 
πηα]α: τί ἀἰγοςίιις 5ἷέ 56ΙΙΠΟ, πο ουσ 5. 
Ὦε αὐα ἀνσιμεταστάσει υἷάε Τιοησῖπατα 
περὶ Ύψ. 5εοί. 27. 

Κώμος Ῥτο απανῖς πει] (αάΐπε, Πέ χώμος 
σελειῶν, Ίο. 1197. απάο Βτπιαίαχ ὥσπι- 
δηφόρων. Ἐαυ]]ο αΠίεχ ἆε Ἡος Ίοεςο Τ]]1ς- 
αἲς. Βραπ]ιεπαῖας αἆ ΑπδίορΗ. Ῥ]αί. 1041. 

24{αγ. 
Κώμον ἄσπιδηφόρον] Κῶμος Ῥτορεῖς θ5έ 

εοπαθβρα{ῖο, Πριχαίο οοπηρςδαΠ(ἵαπα {11χΡα, 
1η Ὥος Ίοεο Ῥοπίίαχ Ῥτο Ίανεπαπα έατρα, 
αᾱ Ῥε]]απα, ᾳααςῖ αἆ εοπγἰνίαπα, θΙΠΙαΤΗ. 
Έ/ αασῖς Ρε]]απα εὔῖαπα πλασί5 Ῥ]αςσςέ, 411 
εοηνΊνίαπα; αὲ Ἠεριοά. ἵπ Βοιίο ν. 114. 
---λιλαιόμενοι πολέμοιο Φυλόπιδα στήσει», σά 
σφιν πολὺ φίλτερα «οΐνης. «ΒαγΊες. 

4039. Μα]]επι εὐτρεσὴ, ὅδε, φαγαέμς 1ῑ]ε 
(συ]δο εὐπρεπὴς) τί Ηεειρ. 668. πάρεσσι 
λαιμὸς εὐσρεπὴς ὅδε. «ΊἨΆδεμγ]ας Ἔπσι ἐπ. 
Θήβ. ν. 89. ὄρνυται λαὸς εὐπρεπής' Ὀϊῖ 
Ῥίρρµαπις5 ποίαί θεηρῖ εὐτρεπής. Ὑαἱεκε- 
παρία5 αποσιε αἆ Ἑλμωπῖς». 801. Ῥτα{ετέ 
εὐσρεπὴς Ὠου Ἴοσο Επρίάϊ. ἨὨυδίίας 
Ἠεπιρίατμισῖας (αἆ Τωποίαῃ. Ὀῖαι. Ματῖη,) 
υία νοςχ 5ἷί ρτα{ετοηάα. "Ὅδε ε5έ Ῥ]εο- 
πηαδάουπα, αι ἨΤεά, 9668. λέλεκσαι μῦθος, 
οὗ ψευδὴς ὅδε. θί 5αρτα Ἆας Ἐαῦ. ν. 91. 
ο (αἱ1ομοτο, ραίεο Αάῑῑζα, νἷᾶς Ῥατ- 

πεεῖαπα, οί Α]αϊρητομ. ἩΡ. ΠΤΙ. ερῖςι. 69. 
οῦ πιοσεπβ, ποίαία ἀἴσαυπι. Όχου επίπη, 

ιαρτῖ αροµδαία, ἀποῖς πηαγήαπα 5αάπα αὖἲ 
ΟαἱΠεπογαπα Ῥυίθατη, οί 1θῖ Ἰηταί 5ε 655ε 
Ιηδοπίεπη. Ὑϊάαο Ἠετοάοί,. ΥΠ. Τ4. ἀε 
ασια Βίγαῖς, ἵη τὸ αΠαιαίεη ας αἰπαϊ], 10ἱ 
ει] Ἴγαγε ἐἴπιεπί, εἰ Παΐΐεγε πιέσει. 
Ὑείετος οπίπῃ, Θεοὺς πηγὼς καὶ ποταμοὺς 
ἐνόμιζον, μεγίστου, τε καὶ πρώσους, πα) ἔτι 
γε νάµαωτα, υί 4ο 19 τείετε Ατίρεῖάος Ι5ί- 
ταῖς. Τ. 1. Ῥ. 18. ο. 1 εΏρ. απάο ἴπ Ἠπεξο 
Οποχι5 Ίυταί Ρεν Γοπίες δἰπιοεπέῖς, ν. 836. 

Λήατλί. 
εὐπρεπὴς ὅδε] “" Μαϊ]επι εὐτρεπὴς ὅδε, 

Λαταέις ἀε"᾽ ΜατΚΙ.  εὐτρεπὴς Ύποφαε 
Ἐτυποκίις αἆ ξεοΏψ] Ἰοευπα. (ΦΒερί, 0. 
Τπευ. 89.) ἍᾖἍῬον. 
"εὐπρεπὴς] Ἠεείο Ματκαπάις εὐτρεπή,. 

Ὄο 0αἱΠεμοτο, ριίεο ἵπ Ἐ]οιςιηῖς νιοϊπῖα, 
εοπς]επάϊ ΟαἱΗπιασηί Τηέετρτοίος αᾱ (ε- 
1ΟΤ. ν. 16. Μιας. 

Καλλίχορον ἀμφὶ σεμνὸν,] Επρίάο οἰῖπα 
Ίος τεάάεραπέαςσ: οἶγοα ἐεπιρίωπι, αὐἱ Πωπιέ 
{υ]ο]γί Ολιογί; ατα νοτίεπάωπα ϱ55εί, υέ 
πο5 Ώημπο ςοτἱρβίτηις, οἴνοα (αἰζίεβογιήο 
ριίουπ. Ἐδί οπῖπῃ ραίΐεις ἴ5άις ποπαηῖς 
ἵπ Αίῑῑσα, ου/5 παρπήποχαπί Έαμδαη. Ίη 
Διῑοῖς, {ο]. 56. Ἠπ. 58. οι Αροϊιοάοχις 1π 
Ῥήρμοί]οσα Τ,. 1. Ιίοπα Ἀϊοαπάετ ἴπ Τηο- 
τ]α015 ---- σὸν μέν σ᾿ ἐρέει φάτις οὔνεκ ᾽Αχαιὴ 

Δημήτηρ ἔβλαψεν, ὅ9 ἄψεα σίνατο παιδὸς 
Καλλίχιορον περὶ φρεῖαρ, ὅτ᾽ ἐν Κελεσῖο 9ερώπ- 
ναι ᾽Αρχαίη Μετώνειρα «εν δείδεκτο σπερί-- 
Φρων. (αἱΠππασπας 4ποᾳαςθ ἨἩσπιπο ἵπ 
Οεεεπ1: Τρὶς δ) ἐπὶ καλλίσσης νήσου δράµιες 
ὀμφαλὸν Ἔνναν, Τρὶς δ' ἐπὶ Καλλιχόρῳ χα- 
µάδις ἐκαθίσσαο θρητί. Ἠἱάε Δηπα, Τα- 
παφυΠ]. Εαῦτῖ Β]1α., Νοίας ἵπ Ίου Ίεπα 
Ῥαιιδαπία Ίοευπη ἵπ Ἀοιῖς ποφίτῖς αἆ Λπ- 
ἀτοπῃ. Υ. 150. 4ποπι Ίσσα γάϊ Ώημπς ο]-- 
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ε) / 1/ 3 σα. / 

ἐπισχες, ην σ αοπαλλοαζη πονου» 
λ 5 ” ” ) -” / 

Μολων ὃ ὑπαντά τοῖς ἐμιοῖς βουλεύμασι. 400 

ΚΗΡΥΞ. 

/ ο. ΄ Ἆ “9 ε .ω ’ Ν 

Τίς γῆς τύραννος; πρὸς τίν ἀγγεῖλαί µε χρῆ 

410 Λόγους Κρέοντος: ὃς κρατεῖ Κάδμου Ἰθονος» 

Ῥγαρο, εχρεοία, οἳ ἰδίο {ε Ιθοτοί Που Ίαθοτε, 

Ῥτοίοσίωσαιια πιο, οεσαΙταί πιοῖς οοΠδΙΠ15. 

ΡπΣ00Ο. . 

Οµἱς εοὲ ὉταπΏας {εινα 2 αἆ ᾳπθπα οροτίθί πιο πποίατο 

410 Ύετρα Οτεοηίῖς, αιῖ Ἱπαρεταί Τε», 

ἴετ α Ἐτοάσο 4ποᾳο οὈσεγναίαπῃ. Απίο 
οΠΏηΏος Υοτο 1ο. Νουιχςῃ Εαιιδ]πία ο. 5. 

βΒαγπιος. 
Οὔδειναι. Ἑγ. αἆ δεμ. Β. Ο. ΤΗ. 91, 

εὐσρεπὴς, ἔκπρεπὴς, εἳ εὐπρεπὴς, Ἰπίει 58 
5εερία5 ρετπαπίασί, αίᾳὰε Ἠος 1ος0 εὐτρεπὴς 
φοχοή. Ἀεο. 

405. καὶ μὴν ἐκοῦσώ γ᾿] 9ἱο 5οπῖροῖ Ῥτο 
ἐκοῦσά τ'. Ἐοάᾶσπα πιοάο, αί Ρροδίθα ϱΟΠΙ- 
Ροτί. επιεπάανΙέ οεἱ, Ἠ[αιιπῖα,, Ἠεγπιαντιι 

405. Όυαπι ΤΠεδεας πιῖδευγις οδέ Ργεθ- 
οοπθπα 5απα αἆ Τπευας, δι ρ]έο. 1111 αἰἴας 
αἀεςί Ῥιαεο εκ Τηεῦυῖ: Τε ορτϊςεῖπια 
εοἰΙσίίαγ ες ρταοεάςη(ῖ Φ6ΙΠΠΟΠΘ, 44ο α5ας 
θ5έ αἆ Ῥτασοπείη 5Η1ΠΗ, οί πιης Πάπα εκ- 
βρεείατο ]αβεί, ταέ υῖάραί, αιῖά ο Τπο- 
Ῥαπις5 ρτασο ἀῑσίατιας αἳε. ἈΏαγπες. 

406. Ιπίθιταρία ρατιπη(αθ εκροααῖία οςὲ 
οοηδίταστ]ο; εμ]ά5 5οαυσίῖοπα {οτί {(οἶ]ας, 
Ἰεσεπάο : 

Καδμεῖος, ὡς ἔοικεν οὗ σώφ εἰδότι, 

Κήρυξ. 

Λ{ι0ς. 

407. Ἠσεαίμ. ]αῦαθί Κήρυξ οππη Καδμεῖος 
1απσί, πο ἵπ Ύοο. αοαὶρῖ. Ἀεεῖ, 

408. Μ)λὼν δ ὑπαντᾷ] Οπιῖέωπί 2 
Οοάᾱ. Α. Ῥ. Οιοά 5ἱ Πα, 5οπροπά πα 
νιἀεχείατ ἁπαλλάξων, ν. 407. Βἰπιρ]ῖ- 
οἷας εδ Μολών 9) ὑπαντα, 5ἱ αυἷᾶ ππίαη- 
ἀμπα. βολ]ῖσετ (ρτοῦαπίε Πεϊςκίο) Ἠωπο 
γειευπα Ῥοπίΐ Ἰηίρτ Ἔα οί Καδμεῖο,, Ύµαβ 
γοςκ ππεβας Ἰαπςὶ Ῥοΐεδί ουπα Κήρυξ, ας 
ἀϊξαπεοίίοπε : 

Καδμέῖος, ὡς Ξοιμεν, οὐ σάφ' οἳ ὃ᾽ ὅτι, 

Κήρυξ. ἐπίσχες, ἄν, ὅτο. 

ες οπάισεο επἶπα Πονίέ ΘΙΙΠΏ 0556 ῥγῶζο- 
πιεπι, 564 ποπ οετίο πογῖς μίχωτα ο55εί 

Ἔμοραπιι5 Ῥχασυ, ΠΘΟΠΘ. οί Ἱία ἀῑδείπσαϊα 
Ἠεαιμία», δὲ Ἠεινασίαπα, Ῥο»ί Κήρυξ. 
[Ἐπίσχες, σἶπαο νοσβϊνο ΕΧΡΙΩ55Ο, τῦ 
Ῥμαπίςς. 90. Ἐλεςίν. 758, 969. οἳ αἰῑβῖ, ] 
Α]άϊΐπα α4αοᾳας6 {ο]Ηέ οππποπα ἀῑδεμπςίιο-- 
ΏςΘΠα Ῥοδί ὅσι εί Ῥοπῖε παϊπίπιαπι Ῥροςε 
Κήρυξ, αιπαπη Υοσεπα Πὶο 5οπ]ρῖε Κ4ρυξ, εξ 
Ἱία αἱδι, 5οσιπάαπι Ιδίιά Ὀτιςοῖαπϊ Πυ, 
ΥΤΙ. Ρ. Τ6δ. Οροτίεί {απιεπι δοἶγε, φιιοᾷ 
ἀγωσῖ υ απίε χ, ὀγευεπι ἐ5δε υοζιιπιέ, εἰίαπιδὲ 

ἴπι οὐίφιιῖ ργοιισαίη, εξ φοῖνιξ φοίνικος, 
βόμβυξ βόμβυκος. Φοτῖρε, «δί υ απο ἕ: ο 
ὀγευος, οί μγοάµσαπέιώά”. Β6ηδας εί Ῥτῖς. 

οἶαπί ἀιπο οχοπιρ]α Ἠαπο δοη]ρίπταπα Ῥος- 
απ]απί. (ες {αἱβιςείπηα οέ, εί πηῖτα Ἰα].. 
ἸαεϊπαΠο, Τοία οπῖπι απθϊφυῖίας, οο]]α- 
ας νιπῖρας, ποη ῬΡοίεςσί εβῄεογο αἱ ατα 
η Κήρυξ (1.6. Κήρυκς) ος Ὀτενῖ. 1π Κζ- 
ους (Ῥτο Κήρυκε) Κήρυκας Ροΐεςί: οί Ίία ἵπ 
φοῖνις, Φοίνικος, βόμβυς, βόμβυκος :πυπ( ατα 

ἵπ φοίνξ οἱ βόμβυξ.) 
Ῥτο ὅτι Πεϊδκῖας ἔσι. Ἰανγκῇ. 
Μολὼν δ ὑπαντῷ, οἵο.] Ἠπτπο ΥείδΗπι 

βεα]ΐσεχ Ιπίθγ νετειι5 ὌἜα λόγων ---δί Καδ- 
μεῖος ----Ῥοπίέ, ποπ τεσίς, τέ παϊμϊ νΙάριυτ, 

Ῥαγπές, 
409. Τίς γῆς τύραννος τ] Ῥτασοηπαπα 6ε- 

πμς πο απιαγΙέ Ἐιτρίάος. απάο «ος αί 
Ἱπθρίος, ποπΠΙΠ( σπα πέ πηα]ο5 Ποπιίπος 
Ιπάιοῖς, νίάᾳ Ἠετας]ίά. 48. 5εᾳᾳ. ἨΠυσης, 
αὐκυτάστη, οί αὐταρίο Ἱπστεάϊεπίεπι {αοῖ:, 
Τίς γῆς σύραννος ; ααοά 1π Δοἴἴομα Εβραία. 

Ρτοσυ]άαδῖο ροείαίοτίρως αρρατιί. (85- 
ςαηάγα ἵπ Έτους. 4327. ἀῑοῖ, Ῥτασοπος 
απιπα Ἠαβοτο ΠΟΠΙΘΩ σοπετα]ο, πεπρε, 
ἀπέχθημα πώγκοινον βροτοῖρ, οζμπι ϱ0Ίι- 
Ίιιέτιθ ᾖιοπιϊπίδιιδ. Ἱθαὰε 4ς οοτιπΏ υϊτευίέε 
οἱ οοπρίαπίῖα ππεαβ Ἰαάϊραγίε Ἰορίει 
Οτεςί, 8686, 
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Ἐνσεοκλέους «ανόντος ἀμφ ἑπταστόμους 

Πύλας, ἄδελφου χειρὶ Πολυνείκους πο. 
. κο ή ο / ” / .ν 

ΘΠ. Πάρωτον μεν ἤρξω του λόγου ψευδώς, ἔενε, 405 

Ζητώ» τύραννον ἐνθώδ᾽: οὐ γαρ ἄρχεται 

410 Ἑνὸς πρὸς ἀνδρὸς, ἀλλ᾽ ἐλευθέρα πόλις, 

ΔΊμος ὃ᾽ ἀνάσσει διαδοχαῖσιν ἐν μέρει 
2 ἳ / 3 Ν ”- νά Ἆ 

Ἐλιαυσίαισω. ουχἰ τω πλουτῳ δδους 
ΔΝ . 3 » / 2/ 1/ 

Το πλεῖστον, ἀλλὰ χὠ πενης έχων σον. 410 
. -ω / 

ΚΗ. Ἑν μὲν τὀδ ἡμῖν ὥσπερ ἐν πεσσοῖς, δίδως 

Ἐχαοε]ε Ἱπίετίοσείο αριιἀ 5ερίεπιρ]ῖσος 
Ῥογίας α παπα [ταῖς Ῥο]γη]ςϊς 2 

Τ]ιε. Ῥτίπηυτα φαϊάετη εαρῖςεϊ ογα(ἴοηθτα {αΐ5ο, Ἡοδρε», 

Έματεῦς Ἠ]ο ἔγταπηιπα: Πο οπἶπα τορ]σαχ ᾖώο 

415 ΑΝΌ πο νιτο, 56ᾶ ο5ί Ηθοτα οἶνϊέας : 

Ῥορυ]ας επῖπη πηρεγαί 5ιοςθδδίοπο Ρος νἶςθς 

Αππια, ποπ ἁῑν]αῖς αἴριαθης 

Ῥ]υτίπαυπα, εεά εἰῖαπα ραμρος Ἠαβεης Ί15 ὤᾳμα]ς. 

2). Όπαπα αὐΙάεπα Ἠου ποῖς, αέ 

Τὸ γὰρ γένος τοιοῦτον" ἐπὶ τὸν εὐτυχή 

ΤΓηΣώσ ἀεὶ 2ήρυλες. 

Ῥέ Θεμο]αςί. αἆ ν. 905. οἶαί σιοΠΊΘη 
Ἐνπίρ]ά[15 εχ α]ία αἷαμα Γταραάῖα, σπέρμα 
πηρύκων λαλόν. Ἰπ Ἠετας]λά. 115. Οο- 

Ῥτεις, Εγγει]οῖ Ῥτερεο, (ἆε 4ὰο ΑΡρο]]ο- 
ἀοτας Ἠ{ρ]οίμ. ΤΙ. 4.) Ιπη]έετ ααστῖε, 
τίς ὃ ἐστὶ χώρας σΆσδε, καὶ πόλεως ἄναξ; 

ο ποῦ {πι αρταρίο αυαπω Ἠϊς Ῥτῶςο. 
Ἐασείαπα ον Ιπίυά Ανομεκιταά ἵπ (αδίαο- 
ποιη]α αρυά ΑίοπαΠα, ΗΡ. ΤΤΤ. «αρ. 16. 

τοὺς μήευκας δ᾽ ἔπιτρίψαι 
« - 

075, τέετε αλασσογενεῖς, κα) τὲς ἀγοραίους, 
... 

1]λὴν ἑνος ὠνθρώπου. 

Κήρυξ 6ΠΊΤΏ ο5ί ΏΟΠΊΕΗ Ρΐ5εῖς, η] {πΏεΠ 
5οουπάµτα Ατοζορίταίαπη. Μαν. 

410. Κρέοντος .] Ωιοπιοάο (Ἴθοη, εκ- 

εήπος Ῥο]γπίεο εἰ Ἐίεοε]ο, 1π τερΏ πα 
Τπδραχυπα δμεσεςδῖέ, γιὰς Ῥπαπίςς, εἴς, 

Ῥαγηε». 
411. 5. ἄμφ ἑπσαστόμους Πύλας, ἃς.] 

Ίλέθοε]ες Πο ππογ]εραίαχ ἄμφ ἑπταστό- 
µους πύλας (αυ Ρο) 5εά ἆμφ ἑπτά- 
σποµον πόλισµα (Ῥαςς]μ. 907) αριᾶ αγδεπι 
δερίεπι Παθεπίεπι Ῥογίαδ: πεπαιρο αρυἀ 

Ἔμερας, οἱ εἴσπαπίοι αριά Ῥοτίας Ἐ]ες- 
Ίχ5, Ἱπαπα εκ 5ερίεΠ, Ἐμαπῖς». 16586, 
ΟΥ] αἩΏ ασια, αυί αιάπαπα 5ἱπέ 

ἵπ {ρ]οχυπα Ἰυάο, ἆας 

ἑππάστομοι πύλαι. ἑπτὰ πύλαι ο οπηπί θα 
αβποροΐασ; 504 ἑπτάστομοι πύλαι ρογιῶ 
σέ φιιῶ φερίεπι γογίαν ἠαδεπέ; ποὮ Ἰάεπα 
4αοὰ ἑππάστομον πόλισμα Ὑε] ἑπσάστομον 
πύργωμα. Μαγλί. Ἡ 

419. Ῥορί χειρὶ οΟΠΙΠΊ8 Ρροπᾷ ἀρὺοί, α]ας 
ὑπὸ τοάμπιάαί,  Όοε]ι 

414. 5. οὗ γὰρ ἄρχεται Ενὸς πρὸς ὤνδρὸς» 

ἀλλ) ἐλευβέρα πόλιν] Μα]ε, γ]άο {οχβαπ 
τησπιοτῖα», οίαί Ψαἰεκεπατίῖας αἆ Ἑπηρίά, 
Ῥ]μωπίςς,. 296. Ενὸς ὑπ ἀνδρός. 7ο0τ. 

419. “Ὥσπερ ἓν πεσσοῖε,] ἴησεηῖοςο οϐ- 
οιναί Ώτοάσας, Αιεπ]εηδίαπα τηαρῖς5αᾱ- 
ές «οτε {ο Ῥ]ετυπησιε ἀε]σῖ, ααοπιοάο 1π 
(α]οτατα Ἰαάο Βετῖ 5ο]εί; ααοά αὐ Ατϊςίο- 
(εἷο αἱῆκααο πιήῖίο τερτεπεπάϊέας» αυῖα 
οἷο οπωπία Ἐοτίιπας ατρησίο εοπηπαϊα ν]- 
ἀθηίατ. ΆἈβϊπο εδ Ἠαῖο ᾿ΤΓετοπαππι 
1]αά ἵα Αἀο]ρηῖς :---- 
Τί νΊέα οί Ποπαῖπαπῃ, αυαξῖ ουτη ]άας [εξεοχῖς: 
5] 11]αά, ααοά πιαχκίπηθ θδέ ορι5 ]ασίὰ, ΏΟΠ σαα1, 

11μᾶ, ααοά οροῖα1έ {οτίς, Ἰά ατῖθ υέ οοσχίρ85, Ώς- 

οε55ε 5, 
1αγΊεδ. 

419. 5. Ψοτίο: [παπι φιζάσπι Ίος ποδίδν 
οἷσμί ἵπι οαἰοιι]ογαπν Πιιάο, «ας αμείατίε ἴοοο. 
ΜείαρΗ. οσέ ςυτηία α Ἰοσίοις Ἰαςοτῇ15, α0ί 
5εορο Ῥοπίεις ἱππροποχϊ παπι, ἆπο γνεὶ 
Ῥ]υτα, 1π 141 οοππρι{ο ρηποία στα[ῖ5 ΕΟΠ- 
εσᾶ[ί, απίοαυαπα Ἱπαρίαι Ἰαάμς, Ὁί ε]υς 



κα ΕΣ. 2206 

. ’ λ ιο 3 Ν / , 

430 Κρεῖσσον. πόλις γὰρ. ἧς ἔγω πάρειµ, που 
Ἔλνος 

Ουδ' 

ΔΝ 3 Ν .] 72/ / 

Ὅρος ἀνδρος, ου» οχλω ροτυνετοι" 
/ “/ -- / 

ἔστιν αὐτὴν οστις εκ χαυνῶν λογοίςο 
λ / / / / 

Π]ρος έρδος {διον, ἄλλος ἄλλοσε στρέφει’ 415 

Ὁ ὃ αὐτέγ' ἠδὺς, καὶ διδοὺς πολλἢῆν χάριν, 

495 Εἰσαῦτις ἔθλαψ, εἰτα διαξολαῖς νέαις 

Κλέψας τὰ πεόσθε σφάλματ’, ἐξεδυ δίκης. 
Ἕβλλως τε, πὠς ἂν μὴ 

Ορύως δύναιτ ἂν δήμος εὐθύνειν πόλη: 

διορθεύων λόγους, 
420 

490 Με]ας: οἰν]ία οπῖπῃ, α 4Ἡα 65ο νεπίο, 

Ἠεσίίατ αὉ πο νῖτο, ΠΟΠ α {ωτρα: 

Ἄοφαο ο5ί, αιϊ 6απα νοτυῖς Ἱπαπίρας (ατης[αείοῃς, 

Αά 5ααπι τι λίαίοπι, αἰῖας α]ίο νοτίαῖ. 

Οι] Ίαπα σταίαι5, οί πηπ]έάπα σταζβεαίας 

495 Ἠιτςις Ιστ: ἀεϊπάς πονῖς σα ]απηπ]ϊς 

Τοσοῃς ρτῖοτα ειταία, ε[ισῖέ Ῥαπαπῃ : 

ΑΠοπι, ααποπροάο ποπ τοείε ταΓῖοΏθς εχαπηῖπαης, 

Βοείο Ρροβδοί ρορι]α5 τασετε εἴνΙ(αίοπη 2 

Ἰπηρογίῖαο νο]ιέε 5αρρ]επποπίαπα κἵπί, οἳ 
Ῥατίες εχ]πἆο αηποπίατ. Ἠεαίή, 

491. οὐκ ὄχλω κρατύνετα»] Μ98. ΟΠ]- 
Ώςς οχλων ΟΡΙΠΟΣ απῖα ρα ερςεῖί σοπῖῖνιας 
ὠνδρός. Ἠοι τοείθ {ΠΙΟ ὄχλων. 1ἱοςί 
επῖπα οθέοτῖ 5οπῖρίοτες Ῥοπαπί οἱ ὄχλοι Ῥτο 
Ῥοριις νεὶ ᾖρίεῦ (νῖάο Ῥ]αίατεμ. Ῥγ]]α 
Ρ. 455. Β. Ασὶα. οί Ό]εοπι. Τα. Ὁ. οί 
ΗΡΙ 5αρε: οἴαπι ΑῑοΙ, Χοπορβοῃ. ἈΊο- 
πποταρῃ. ΤΤΙ. Ρ. Ττ5. Ὦ. Ἰδοεταίο» Οταί. 
αἆ Ἀϊοοσ]θτα, νοισας ποπ. «ἀὐςομίπος 
εοπ(γ. Έϊππατςμ. Ῥ. 56. εᾱ. Ταγ]ος.) Ἔτα- 
οί {αππεν 1Π εἸησι]ατί ο[ογιΏί 56ΠΠΡΟΣ, 
ηῖςί {α]]οτ. Ἑοείο Ἰσίειχ ὄχλῳ. αγ. 

ὄχλω] Ὀίεταιο 5. οἱ Ὦ. ὄχλων. Νοη 
τηαϊ]ε: γἷάε Ίοεα α ἉΠατκ]απάο Ἱπαϊσαία, 

Ἅήισ. 
433. ἔκχιαυνῶν λόγος, Τά ο5ί, ααὶ {ποῖς 

οἴνος εἶναι χαυνοπολίσας, υίΐ 1οᾳ τισ Ατὶς- 

{οριαπος ΑελατΠ. 625. ἈἨΜαγκί. 
Ο02' ἔσσι] Οταῖοτ 5οἰ]]οσί αιΠδρίατη, αὓ 

Αποπίοηςίυπα 5οεῖῖς, ααί οογα Ποδεῖρις, 
εοτταρίας, τί Ὀοπποδίβεπεπα α γ6σο Ῥοί- 
Β4ΤΗΠ1, Ολεομίποτη α ῬμϊΗρρο, Πέογαταπα 
πιοπιαπαεη(]ς ῬτοςΙέάτη οί. ᾖγοάσιι». 

435. 5. ἄλλος ἄλλοσε στρέφει. Ὁ δ αὐτίχ) 

ἡδὺς, εἰο.] Ἠϊ αιαίπος γογδα» Ἱτα Εοτίο 
Ἰαροπάϊ ος ἀῑςήπσιιοπαϊ 15: 

3 .- 3 ε.. ι] -- 

Ο05' ἔστιν, αὐτὴν ὅστις ἐμχαυνῶν λόγοις 
9 ΄ ο , 

Προς 2έρδος ἴδιον, ἄλλοτ' ἄλλοσε στρέφει” 

οι. ΙΥ. Ρ 

Ο0δ) αὐτίχ) ἡδὺς, ια) διδοὺς πολλήν χάει», 

Εἰσαῦτις ἔελωψ’, εἶτα διωζολωῖς γέαις 

Κλέψφας, ἅο. 

Οὐδ αὐτίχ) ἡδὺς, ο5ί, Ο22 ἔστιν ὅστις αὐτίχ) 

ἡδὺς εἰσαῦτι; ἔβλαφεν, εἶτα, εἰς. Ὑαἱσο 
Ῥίοπο ἀῑξαπσιίαχ ροδε ἔβλαψ᾽, Ῥεπάεπία 
«οπίοηίῖα, τί ταΙΠΙ ν]ἀείατ. Εἰσαῦτις οδί 
Ῥοδίέα, ΠΟΠ γΥιιΥδιί. ἄλλοτ᾽ (ποη ἄλλος) 
ἄλλοσε, υΐί Ἴτοαά. 1195. ἸἨεάεα 1188. 
Οείογαπω Πῖς ααἶπαια υογδίας ἀρδοπρίε 
Ἐρίάες, 5ιῦ Ῥείδοπα Ῥτωσοπί ΤΠε- 
Ῥαπῖ, ππογος ἨΠοίοταπα θέ Σηµαγωγῶν συῖ 
(οπηροτῖ5; ααῖρας αἰπα]]α οσουπταπέ ἴπ 
Ατϊςίορη. Εαιϊίρις, εί αλΏδῖ. ἈῬαρο Πα 
Εαοῖς Νοςίοτ, δὲ 56ΏδΗΠΠ 5 51ῦ ἰατνα 

οὔετι. ἡΜαγκΙ. 
495. ἄλλος ἄλλοσε στρέφει.---] Αλλοτ 

ἄλλοσε στοέφει, ΜατκΙ. Ῥτουαπίο Ὑα]εκθ- 
παρτίο ΓΙαίτδ. ΧΧΙΠ. ρ. 90τ. ΑΡο0γ. 

Ματκ]απάιας οτροπάαπα ρυ{αἷναί ἄλλοτ᾽ 
ἄλλοσε, Οθαοά εἰδὶ ΠΟΠ ΙΠΙρτΟΡοΟ, {4ππςΠ 
οἵαπα ν]σαίαπα ἀο[οπάϊ Ῥο55ο ατΏΙ{τογ. 

1Πεγπιατι. 

494. Ὁ Σ αὐσίχ) ἡδὺς,] Ἁ]ατκ]απάις οὐδ 

αὐτίκ) ἡδὺςε. οπππίπο τηα]ο. Ὠιοεπάυπα 
οΠηἵπα θΣαΐ, οὐλ ὃς αὐτίχ) ἁδύς. Μιας. 

497. μὴ Σιρεθεύων λόγους, Ἠσο ηΟη Ἱῃ- 
το]ῆσο. Ὑοἱ απρῖσια 5απῖ, να] πχετιάαπα 
Ἰαίοί 1π διορθεύων, αι ἵπ λόγου»: Τογίε ἵπ 
ἀέτοφιο. ϱᾳδαιθοπιϊς αἆ ΑτίδίορΗ. Ἐαῖς, 

” 



226 ΕΥΡΙΠΙΔΟΈΎΥ 

Ὁ γαρ χρόνος μάθησιν ὠντὶ τοῦ σάχους 
/ ὦ, / ι) ) κ / 

430 Ἐρείσσω δίδωσι" γηπόνος ὸ ἂνηρ πενῆς, 

Τοπηρας οπίπα ἀοσίίπαπη, 4 παπι εεἱεγ]ίας, 

450 ἨΠεϊοτεια ἀαἴ. 

νγ. 989. Ἆαςο Ἠαῦεί: λόγων ἐν πόλει] ““ λό- 
ους νοσαέ γαξίοπος ααπιϊηνίγαιά« γειριιὸ. 
νο] 5ο σογεπᾶϊ ἵπ απηηἰς(γαάοπο τεΙρὶιο- 
Ίσρο. Ἠοο 5οοέα5 5απι ἵπ νοΓβΙοΠθ, τί 
φοΏσσα αφιιοπα οχἠήρετοπη, Ίσπαγιις απῖά 
οἳς διορθεύεν λόγους (ὀρθεύει δέµας, εγἰσεγε 
οογρ5, Ἰάσπα φποάὰ ὀσθοῦν, οσοπσηέ ΟτοςῬί, 
999,) εμβρίοαης αλά ἆε διοπτεύων, ρεγ- 
αμίοίεη»: οετίας ἵαππεη γαϊσαγεπα ΙΠίΕΓ- 
Ῥτείαβοποιη, «ὁ Άοπι γεείε ῥγο/εγεπδ υεγδα, 
πθς οοαιαπς, ΠΟῦ ε5δο Υετατη, Ῥτορίετ 
οὑποιναίίοποπι /ο]]οῖ Ῥαίθτοιι]], οἵταιἵ αἆ 
ν. 456. ἨΠεαίίας νογεί, τοι ὂενιο 4ἴδοεγ-- 

σι» γαζϊοπιος. ααοά απϊά ες πεδεῖο, ΡΥΟΡ- 
(ετ απηρΙσα]έαίοπη ΥΕΥΒΟΣΗΤΗ. νόμοι οἱ λόγοι 
οοπιπαυίαπίαΣ, Ῥασςμ. 416. Ματ. 

διορθεύειν ογθἀο 6556 αἆ ΠΟΥΠΙΦΙΗ γε] ϱ3- 
ΏΟΠΘΠΙ νοτ](αῖς εχΙσ6γθ. λόγοι 5υΠί αΓσι]- 
πηθηία πα ἵπ ἀἰδεερίαπάο αἱαία, . 
Ῥετείῖας Ρας. ΤΥ. ν. 11. 

Ἐρθοίαπι ἀϊδοθγηϊ5, 101 1Πί6Υ 

Οωτνα ςυβΙέ, νο] ο ση {αλ1έ Ροᾷςε σοριι] Υ4ΧοΟ. 

2455. 

4990, ἀντὶ σοῦ σώχου; Κρεσσω] ΑΡι- 
ἆατα νιάοτῖ Ῥοΐθςί ἀντὶ, {έ 55.ρο. ΒΟΡΗΟ- 
εἷος Ττασ]ίπ. 586. ἄντί σου πλέον, ιαρῖς 
ὅαπι {ε. Απῖς. 188. Απρίορι. Έσε]ες. 
990, Ῥ]αίο ἵπ Τπηαο, Ρ. τη. 146. Ῥεᾶ, 
οἱ νεγο ἀἰσσπάιιπα οδέ, Ίος ταῖῖο οδί στατη- 
πιαῖσα οπηπίαπα Ἠα]αςπιοςῇ οοπ]άνοτυπη. 
Έκοπιρ] σαδα, οππι ἀῑείππας, ἐγώ εἰμι 
αρείσσων σοῦ, Ῥ]επα, ΟΡΙΠΟΣ, Ἰοσι1ο, οί τα- 
Πο σεπ]ῖνί οσί Ῥγαροδίϊο ἀντί ἐγώ εἶμι 
αρείσσων [ἀντί] σου. εἲ Ίἴα Ἱπ εεεξοτς: τί 
Ργ Ἑιαμπῖς, 650 πιεζίον διώπι [29] {ε. 

Λ/Ιαγᾖ1. 

450. γωαπόνος δ ἀνήρ] Τία εἀῑάῑς Έαι- 
πηθαῖας, οχ οπιοπάαῖοπο ῬεαΗσοτ οἱ (ση- 
εατῖ, οὐπα Ρχία5 ε5ςοί δ,δωσι γᾷ' πόνος δ' ἀνήρ. 
«οἆ γατόνες, θδί οτϊειπα: Ἠθφιο Ιδιά 
{οτίο πια]ε, (ηαπι {π Ἰοᾳιθ]απα Αῑσαπα εκ 
Ώοσίοα Εγοηιαοηίος 5απιερα(Ιγ) αέ γωπότου, 
σιμὼς ἵπ 14Π10ο ᾖδομγ] Ἓεις. 635. εἴ 
αΜΏῖ. γαμµόρων, Ίάεπι Ῥαρρ]ς. 621. σοδα- 

γὸε, Βορ]ος]. Απέΐσ. 1910. πυναγὸς Ρα5ΡΙΤα 
ἵπ Ῥωπρίάο. Βδεά εὐπα 0οἆᾱ. Α. Β. Ο. 
οοἩφοπίίαπέ ἵπ ΛίΙςο γηπόνος Ἱλαὰ αᾱ- 
τηῖςι. Ἰαγκ. 

450. 5. σένης, Εἰ καὶ πἔνοιτο,] Βρεςϊοδυτα 
οσέ αιιοὰ 1άσπι γς ἀοοίας οάἷάῑέ οκ «οη]ες- 
τα Βεα]σοεῖ, Οαπίετϊ, οἵ δια: 

Τιαυοτῖ επῖπα ἀεάϊίας ντ Ρ8ΙΡΕΥ, 

/ Σ’ .. 4 / ζ 
3 ῶπονός σνᾖό, σενης 

δν 
Ε/ μαὶ γένατο, ἆο. 

Ἐδε {απποπ {οτίο τοποτί Ῥοέοδί νε] ἀελροί, 
(εαπαι οπηπίρας οοάἱεῖρις) αἰῖα ἀῑξαποι]- 
οηΏς: 

/ μις ἨἉλλ η ΄ 

γηπόνος δ) ὀνῆρι πένης 
, ὸ , : 

(Ε/ μα) σάνοιτο), κὀμαθὴς ἔεγων ὕπο, ὅεο. 

ασγίοοῖα Όεγο, Ῥαιφετ: (5 ἵνα. αοε]άαί ταί 
οἰίαπι αιῤεγ οἱ), εἰ ἰεγαίις οὗ ορεγα 
γιιδίεα, το. Ἠαπο αΠί6ΕΠΙ εχοθρΙοΠετα ἵπ- 
Έογγο Ροµῇέ, απ]α ΟΠΊΠΕς γηπόνοι ποῦ 5αΠ{ 
Ῥαμῤρογς». ὮῬ]ετίδᾳια ἔαπηεν Ῥ]ασορίέ ο0Ἡ- 
ἠθοίατας οἱῖς ππεεαπα απατεπᾶρι», υπάε 
νοα ποίϊροῖππα γένοιτο ππιήατδξαχ 1 πένοισο, 
απαπι οεῖαπα οοηρίαπέετ τοποπέ οχεπηρ]ᾶ- 
τῖα2 ΠΕΙΩ σένοιτο ἔαοῖ]ο αὈῑέ ἴπ γένοιτο, θἳ 
Ίος 5αρε αρςῖά]ε; 56 πο οοπία. Απ- 
συπηθη{ἁπη Υετο Ῥτασοπίς, ααοά παΏς 1π- 
ερτίαπα τοᾶἁἹέαχ α νοσῖρι5 διορθεύων λόγους, 
νιάρίαχ οἵτα Ἠτα]αςπιοςί {ήςδα: «6 Ώτοίς- 
χρα, ᾳποταοάο ροΐεςί Ρ]εροῖαδ, μὴ διορθεύων 
λόγους, (ᾳποάσπη(αθ ἴδεας 5ἱ) χοςίε α- 
τωϊπϊκίτατο ριῦ]ίσας τος» ποπ. οπῖτα οἶίο 
Ίαο ας ἀῑδεῖέαχ, 56ᾱ {εππροτε οί εχροτῖει- 
ἄα ορι5 Ὠαρεί. οροχασῖας Υ6γο, ΡαΙΡε, εί 
Ἡ]πσοταέας οὗ οεσειραοπες, ΏΟΠ Ὠαβοί {επῃ- 
Ρας Ἠαπο ατίοπι ἀἰδεσπάϊ, ηθυε Ῥοΐοςί 
εοπηπαοςἱ5 νε] πεσοβῖς Ρυυ]]εῖ απίπαατα 
Ἱπίοπάστο, αίροίο ΤΟΓΗΤΩ 5ΙΣάΠΑ Ῥτ]ναία- 
ΓΙΤΩ φαίασοη», δὲ νἱοαῖ αιοίϊάίαπο Ῥτοβρ]- 
οἶθῃς. Ἔργων (ν. 491.) ορεγα γιδίσα, 
Ῥτορτίο, τί ἵπ Εῑπ]ο Ῥοέιπαίς Ἡοςῖοςεῖ, 
Ἔργα καὶ Ἡμέραι. Ἠεἰςκῖις Ἰοσῖί, Εἴ σις 
γάένοισο. Ο858απι ἀρποίαί ὑπὸ, αί ν. 1127. 
ὑπὸ σένθους, νὶάο αἆ ν. 1125. «Ματ. 

γηπόνος] Τα πίεταιε ΜΑΡ. εε Ἐ. Ἐά. 
Α]ά. γᾷ" πόνος, Ῥχο 4πο (0απίεΓΙ5 γωπύνος. 

Τ,οσαπα Ἠπς νοκαξἰβειπααπα οἷς τες εῖ 
Ῥο55ε Ρίο: 

-- φηπόνος δ) ἀνὴρ. πένης 

κψυχὴν γένοιτο, κὠμιαθὴς, ἔργων ὕπο 

2» οὐ ἂν δύναιτο πρὸς τὸ Λο ἀποβλέπεῳ. 

πένης ψυχῶν, Ἰεῦες, εχοογ, Να, αί Ίοᾳΐ 
αππαπέ ΤαβΠῖ, ὕίομ πιεηέ.  ἸΝοδίες 

Ἐ]εσίτ. 574. . 

Λιμόν τ' ἐν ἀνδρὸς πλουσίου φρονήµωτιν 

Τνώµην τε μεγάλην ἐν πένητι σώµωτι» 

Ἐπηρεάος]ες αριά ΟΊεια, Α]εχ. Ρ. 615. 
2 
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Όιας. οἴίαι Ῥοτρ]ήγτίις. 
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3 Χ ΝΕ 5 Ν 1/ ο, 

Ἐ/ καὶ πενοιτο κὰμαύης έργων υπο, 
.λ 3 / Ά. Δ ώ ν] / 

Οὐκ ἂν δύναιτο προς τὰ Χοίν ἀποθλέπει. 

Ἐπαπηςί αἱ Ιαθογοί, οἱ τογαπα Ἱππρογίέας οὗ οροτα, 

ἌΝοπ Ρροβροί αἆ ριδ]σα οοπιπιοάα τοδρίεοτο, 

” ι) -. 

Όλόιος, ὃς «γείων πραπίδων ἐμτήσωτο πλοῦτον, 

Δειλὸς δ ὦ σμοτόεσσω «εῶν περὶ δόξω µέκηλεν. ΄ 6 ωεω 

Τη αι; δῖο οοπηπποπίαέασ ΟἰθπΙθΏ5: γνώσιν 
οἱ ἀγνωσίαν ὅρους εὐδαιμονίας κακοδιονίας 

σε οείως ἐδήλωσε. ὙΝϊάο οί αἆ ν. 917. 
Ωπο 5εηδα ἀῑχοτῖίι Τ]αίο ἀνὴρ σσένης τὴν 
Ψυχὸν, Ῥ. 1984. Α. παῖπιας οθτέαπα ϱ56. 
Ἰίογαπα οαπάοπα Ἰουαάοπθα ααϊριῖε Έσπι- 
Ῥεάοε]ος ἵπ {Γασπησηίο, α παπα ἵπ ΥΠ. Ῥγ- 

Μιςο. 
Κρείσσω δίδωσι γαπόνος Σ ἄνὴρ πένης,] 

Μπους, Ἱασίοπιας 5οπ]ρέαπα παβησίςςο ΤΠ ΟΠ]- 
πῖδιας οὐοπῖρας, 1άᾳπο α ποπαῖπο ποίᾶ- 
Έωτη, Κρείσσω δίδωσι γῷ" πόνος, θἷο. ΟΠ 
Ώθαιιο 5οη515 τας ος 1ς νοτυῖς ο]ῖοΙ ρος- 
5ἳί, οί οχ ποςαῖ5 {ασϊ]ήπιο οπηπῖς (ο]]αθις 
ἀωὈϊίαίίο, γαπύνος ΔΗίΘΠΗ, ῬΙο γηπόνος, 
Ἰάθια αιιοά γεωπόνος. Αιῑοί αιίθια ογαπέ 
ορίπαῖ {ουγος οι]έοχο». Ψϊάρο πμΠς, σσ α 
6απίετο ρτῖας ποίαία Ἀονατ. Τνοοί. 1, ΤΙ. 
ο.17. Έτ ρτουι] ἀπδίο Ιέα διιπί Ἰας Ἰο- 
σεπάα: γαπόνος δ᾽ ὤνλρ, πένης Εἰ καὶ γένοιτο, 

Σἀμαθὴς, οίο. Όιατο οἱ Ἠῖς αιοίοτῖρις 
(5εα[σετ οπῖπα (απίοτο αοςθἀ1θ) χο σπένοι- 
σο 5υΏ5ί61Ο γένοιτα, οἱ απαςῖα παςσο ορί]- 
ηιος ]αάϊσος {απέτος εοπβάο. 1αγπιος. 

Α]ά. οἆᾷ. νο. γᾷ" Ξόνς. Οαπίθτις 
γωπόνο. Ἐταίμ]ϊ (π1σΠ, ᾳιιοᾷ ορᾱ,. Ἰνα- 
Ροπέ γηπόνος, οί οὗ γηπονεῖν ἵπ Ἠμεςο ν.τὸ. 

εί οὗ Ἡοδγοιήτπα, απϊ ΠΟΠ γαπόνος Ἠαῦος, 

584 γηπόνος. γεωργός, γεωµόρος. Πεγηιαπηι. 

---γάώπονος δ) ἀνὴρ, πένης 

ΕΙ ΚΑΙ ΠΕΝΟΙΤΟ Σά μωαθὴς ἔργων ὕπο 
ἃ ; 
Ον ἂν δύναµτο πρὸς τὰ λοίν ἀποθλέπει, 

Ἐτασοπίς νοτυα φατά, αἱ Προγαπα Απο 
πατΗπα Ἱπρογίαπῃ οἶδναπς, 1]ιά Ἱπιρεϊπαῖς 
γ{έαροταί, αοά οπηπί δις ραρ]οο ἀῑοσπάϊ 
εορῖα ϱ55εί, Ύοιρα εἰ καὶ σένοισο, Ματ]κ- 
πάς Ῥατοηί]ιοςοος εἰσηῖς Ἱπε]αάί {αῦοί, 
Ώος 88ηΏσι: «4σγίσοία Όέγο ραιμρογ σἱ ηιοο 
αοοῖάαί τι εἰίαπι ραιιρεν οί. Ίος αέθίη 
αἀπποάπα Ἰθ]πΏιπι ο. Ἀοηιο {απιοα 
τηασῖ5 Ρ]ασεί Μιςσταν οοπ]οοίπτα ---- πέ- 
νη, εἰ καὶ ποναίη. Ῥαιρογ εἰαπισὶ ζαῦογεί. 
ΝΙΗΙ] οηἵνα αἆ 5εΏςυπη {αοῖί, πίγαπα Ίαρο- 
τεί Ῥαυρεγ απ οὔἴοςας 5οἀραί. 1 απσιεπί 

Ἠσο νοιυα οἱ οχαοπῖς πθινος Ἰποϊάσηί. 
Οομ]ροίιιτα ποδίτα, (υαπω Εῑδῖ Ίαπη Ρζορο- 
ἨΙΠΑΙ5, αμαπηνῖς Ῥαμ]ο ααἆαοῖοχ, ΕΠΙ 
{αΠηςΠ. Ἠαιιὰ αΏδοπαπα ο/Ποἵς: 

κ , 
-- γώπονος δ᾽ ἂνὲρ πένης 

ΕΙΚΗ ΛΕΓΟΙ Τ’ ΠΑΝ, ρζμαθὴς ἔργων ὕπο 
υ, Ν Ν ο ΝΑ κο. 

Ὃυ» ὤν δύναιτο σρὸς τὰ Λοίν ἀποθλέπει». 

7αιμενγ αιίσπι, φιί πιαγτι υἰοίιπι φιιστίέ, 
σιην Ὅι ᾗριιθζἰσιπι ῥγοςἱογιί, ναπια οἱ {επιο-- 
γαγία ἰοφιιοέιγ, εί γεγαηι ἰπιρεγίέιδ, φις 
αἰπέ ε γεριδίίσα, ᾖεγδρίσθγο πιοπι ᾖβροέογίί. 
εἰκᾗ βα]ίοπα Ῥτο εἰ καὶ ΝΟΤΙΠΑ Ῥυίο. εἰμη. 
µάσην. ἩἨοδγολΙὰς. εί μάταια βώζειν ο5ί 
ἵπ Ἠϊρρ. ν. 118. ἈΝΙΙ Ετοασπῖας 1π 
Οοἁ]οῖθιας Ιπνοπῖας Ίιας οκ ρτανα ΡτοπΙΠ- 
οἴαῖοπο οτία ρογπημίαίίοιο ἀἱρῃίποπσο- 
ΤΙΠΑ αἱ Ρτο ε 6ί 3, εἰ Ρο 3 εί , ΤΑΤΟ το εὖ. 
Ῥ]ωτγπαα Ἠα]ας ρονπυία(ἰομῖ εχοπιρ]α 
Ριοίοτοπέας ἵπ οηιεπίρας, Πίο Τοηπίς Τγα- 
οἷοί Ίοσυπα πα]Ώῖ οπποπάαπάπα ΦΙΠΙΩΠΗ, 
αΙ οογγαρεςείπιο Ἱασίίιτ αρ. ΕαϊατοῖὮ, 1π 
Οοπρο]. αἆ Αροϊ]οπ. ἜΤ. ΕΙ. Ρ. 115. εἰ. 
Ετος. Τ. ΥΠ. Ρ. 450. εᾱ. Ποαῖδκ. ᾖΤούτων 
γὰρ σοὺς μὲν εἰς βόθρου- πουὼς καπαλύντας 

ἱστοροῦσιν ἐπὶ πλείους ἡμέρας µένειν μὴ δὲ σὺ 
σοῦ Πλίου φώς ὁρῶν βηυλομιένους, ἐπειδὴ καὶ ὃ 

» -- 

τετελευτηκὼς ἀπεστέρηται πούτου. ᾽Ιὼν οὖν 
ὃ σραγικὸς ποιητής, οὖν ἀνήκοος ὢν σῆς σού- 

σων εὐηβείως. σεποίηκέ τινα λέγουσαν: Εζπλ- 
9ον ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΗΜΩΝ σρίφες παίδων 
βόθρους λιποῦσα σπενύητηρίου. Ύοιθα Έτα- 
σἵοΙ Ῥοςρίπιο εοτταρία νΙάϊι Ἁγ]ιαπάοτ, φαἲ 
ἵπ ἨΙςο. δἷο ος Ἱπνοπῖί δοπρία: ᾿Εξζλόον 
ἩΜωνΝΗΤΑΙ καὶ σοὺς ἡμῶν τρόφο. Όσα 
ἳ οσα γαἰσαία οτρίιτα οὐΠηρατας, Ῥτῖ- 
ΙΗ1ΤΗ 5αἲς αρρατοί σοὺς ἡμῶν αΏογγαίοπεΏα 
Ἠυτατ ο556 ρτο τλήµων, ο]Ις γοτρῖ νοςί]- 
οἵα ἵπ νι]σαία ἸαίοΏί: τα ημων. Ἰε]αιαα 
οἷς φοτ]ωοηάα, πῖ Γα]ος: 

Ἐξήλθον Ἡ ΜΟΝΗ ΤΕ ΚΑΙ ΓΤΛΗΜΩΝ τρόφος 

πωίδων βόθρους λιποῦσω πενθητηξίους. 

γοιρα σιπέ πι(χ]οῖς ἵπ 5εοπαπα ρτοάσιης, 
οἱ ρχο]οσο {ογίβρο αροπίῖ». Ἀονί οοτίο 
αο πάπα εοπρεϊέαιιπί. οοϱ{, Γρῃῖροη, 
Ἱπ Αι]. 1098. ᾿ΤΕξπλόον οἴκων προσκοσπου- 
μένη πόσι. ---- μόνη τελεία εί αὐ οπιπίδιις οἱ 
αιιαἰίο μτγῖυαία. Ἠ]οάρα, 519. 

εἶ φεύξοµαι δὲ γαΐαν ἐαθεθληικένη 

φίλων ἔεημος, σὺν τέκνθιρ µόνη μόνοι». 

ασοῦ». 

451. πένοιτοι] Περεπάαπα ρυίο σον. 
πένης εἰ καὶ ποοίη. ᾖῬαιμεγ εἰἰαπιδί ἰαδογεί. 

λΠιως. 
Ρο 
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» κ) ὸ -. ” Ξ ” 

Ἡ ὁή νοσω ἐς τουτο τοῖς αεοσι», 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

425 

ο Ὅτοαν πονηρὸς ἀξίωμ. ἀνὴρ ἔχη, 

496 Τλωσση κατασχὼν ὀημιον, οὐδὲν ὢν τοπεί». 
ΘΠ. Κομψός  ὁ κάρυξ, κολὶ παρεργάτης λόγων. 

Ἔπεὶ δ᾽ ὤγῶνω καὶ σὺ τόνὃ ἤγωνίσων 

"Δκου" ἅμιλλαν γὰρ σὺ προὔθηκας λόγων. 430 

Ῥοΐτο τηα]α τος οί Ώσ.ο ργαίαπΠοσίρας, 

Οιαπάο ἵπιρτορας νῖγ οοηδοα Πατ ἀῑσηίαίαπι, 

455 ὈΏομπεης ρορυ]πα Ἠπσαα, ααῖ ρσῖας πΙΒῇ] Ε01Ε. 

Το. ἨἘορῖνις οδὲ Ἱδίο Ῥταο, εί {αεμπάῖα ρεΥ ο απ] εμαἶοδας. 

Ῥοσίιαπα αιίοπα έα 4αοφαθ 1π Ἠος ομττῖει]ο {6 οχογουμ]ςίῖ, 

Αιαϊ: 

Εἰ μα) γἔνοιτο μὴ ᾽μαδής, Έσγων ὕπο,] 
Ἠεεερί Ρταε]ατατη οπιοπαίοπεπα Εγίατά - 
αἱ, ηῖδί ααοὰ ποῦ 1π Ππο νοχςις, 564 ροδέ 
ἀμαθὴς Ἱπιετριηχί.. Τ,εσεραίιιτ, εἰ καὶ πέ- 
νόἱσο, χὠμιαθὴς ἔσγων ὕπο. οὐκ ἂν, είς. 

{Πεγπιατι. 
455. Ἡ δη νοσῶδες φοῦπο τοῖς ὠμείνοσιν, 

Ὅταν, διο.] Ώογγο ππαῖα γε ἐδί Ἠσο ργώ- 
σἰαπεἰογίθι», Οιιαιάο, δο. οι Ευτῖρί- 
4ε5, ο. 

2Η δὲ νοσ' 
. 

Όταν π 

ν ντ ’ 
υτή τοις αΕεινοσιν οΕς, 

- 
πονηρὸς αν: ὠνῆρ ἔχη, ο. 

γιάε κο εί ἨΠοοιῦ. 206, 7, 8. 
Ἠοο εδί αἰῑιά ατσαπηπεπίαπη. ἨἈΝορίες 1Π 
ΕΗδίπεηο: ΤΙόλει γὰρ εὐτυχοῦνσες οἱ κωλοὶ, 

νόσος. ΜαγμΜ. 

Ἐπιοεπάαί ΝΤατκ]απάας: 
ο. οι . 9 μι ἃ , 
ᾖ δὲ νοσώδες, ταυτὸ τοις ἀλωείνοσι 
ε/ - Ν 3 / ᾿ 3 Δ - 

οτον ποόνήθος οτι ονης ΕΧ. 

Έδσο νι]σαίαπι τεΏπθο, οί νοσῶδες ΡτΟ οείο- 
δι αοοῖρῖο. 

σοῖ ἀμείνοσι,] Ὦ]αίο: οἱ ἀμείνονες νικῶσι 

σὸ πλᾖηθο. Ὄε Τισσ. Ι. Ῥ. Ττο. ἡΜιςς. 

4565. σὸ πρὶν.] ΦίοΡ. Οχοί. ΟΥΙ. Ρ. 445. 
βιύ7ι. 

450.55. Ἠαῦεί 9ίοὺ. (σα5η. Ρρ. 565. ιδ 
εί 72 (5ίο εῖατη 1Ώ Ἠ{αςστ, εᾱ. η οπηρπά. 
Πατ]. Ῥεγρθτατα οχ μή ρομαίας) --- Τα γ. 
457. Βτου. 6ε5Ώ. Ἠαρεί, αί νι]σο εά[έαχ, 
Γλώσση κατασχὼ» ο μήη 5ο ἵπ Ττπραν. 
ορ, Γλώσσης χαωτώρχιων δύµων». «Ἀεοι. 

456. καὶ παρεργώτης λόγων.] 14 ε5ε, ααϊ 
Ῥιαίεγ ἔργον (πιζπιϊδίεγίπν ΦΙάΤΗ, 56 ο{]- 
οἵ ση Εγῶουπῖς) οίίατα Ογαἰοτίαπι εἰ Τα- 
οιιάἰίαηι ἓν παρέργῳ, οὐίον, εί Ῥο5δέ τε5 
μιαρῖς δεγ]α5, οο]ιέ εί εχετουῖς. Ππχὶκοτῖε, 

ία οπΊπαπ ΟΘΥίΑΠΙΘΏ 1Π5Ε{ΗΙ51 ΦΘΓΠΠΟΠΙΙΓΗ. 

αριιά Τμοραπος οπίπι ΏηΏι]]α5 Ἠοπου εἶσ- 
ϱιιοπίίώ: παπα ποπιο ἀγσίνις, ΤηΕβακύς, 
Τιαορκοπιοπιίις (Ονγαίον. αι, αππι υπ, 

αιιοίογἰίαίθ, αιιέ Ρ05ἱ ΠΙΟΥΙΕΠΙ, ΠιΕπιογΙα αἰσ- 

πι οτἰειζπιαίιις Γι, ας ορδετναί Ψο]]οίας 
Ῥαιρτου]ας 1. 18. Νοπ τεσίο νογ(αγ ϱγο0- 
αἶσιδ υεγύογαπι: πηε(ιο ορυ5 εσί Ῥατηεςίϊ 
περιεργάτης, ααοά οἵαπι απαρασέυπα Γαο1έ 
ἵΠ αιιατίο Ίοσο. 564 Ίαπο Ῥοάοπα 1]]ε αἆ- 
τη] 191, εί 5οειπἆο Ίοςο, Ῥομβο οθΏςεΡαί. 
γος ε]εσαπϊροῖπια παρεογάτης ποπ Ροίαῖέ 
νογιῖ οἶπε οἴτοιπι]οσιίοπθ. {[ ΑΠίοτ Ώαπε 
γοσσπλ ἠπίευρτείαίυχ ΜεἴρΚΠδ: “« παρεργά- 
σης λόγων 65, Ύμῖ ἆος τερις ἀἴβδεγετε πΠθ- 
απο ἀοζία5, πθ(αε αρία5 παία», {αππεῃ 14 
αιιάσί Ἱηνιία ὙΠπορινα, δε σσαζὰ ἵη ΟΟΠΙ-- 
Ρορϊς γαυιπι ποία. εἰ Ίνα Τετε Ῥορί 
ου Ἠεαίας.]. Μαγκ. 

καὶ σσαρεργώτης λόγων. ] Ορπιο Ματ]ς-. 
Ἰαπά15: «6 1ά 65, ηὐ1 Ῥταίογ ἔργον (πη]μῖς-- 

τοπία 5απα, 56α οβιοίαπω Ῥτασοπίς) εἰῖ- 
Άπα Οταίοχίαπα οί Ἐποιπάίαηα ἐν παρέργῳ, 
ορῖίοτ, οἵ ρο5δί τες τηασί5 φοτία», οο]ιί εί 

οχεγοιῖ{. Ιτπδοτῖθ: αριά ΤΠεβαπος οπῖπα 
π]]15 Ἡοπος ο]οᾳαθηίία», νά, Ἡ εἰ]εῖ. Ία- 
εεγου]. Ι. ο. 18... Μισα. 

παρεργάτης] Μαϊ]ετα περργάτη;. 
7αγπες. 

458. ἅμιλλαν γὰρ σὺ προὔθηκας λόγων. 
ἸΜεᾶρα 546. Ελεξ: ἅμιλλαν γὰρ σὺ προῦ- 
ῥηκας λόγων, Πανκ. 

"Ακου" ἅμιλλαν γὰρ σὺ προὔβηκας λόγων.] 

κ ]οάσα 546. "Ελες" ἅμιλλαν γὰρ σὺ 
σπροῦέηκας λόγων... Μακ]. ἩἨος Ίουο 
Ίατα εοηίιι]εγαί Ψαἰεἰκοπωτίας αἆ Ἐηρίά. 
ΡΠαπῖς. 42τ. Λου. 

Ἠετοάοίθα 1,. ΤΠΙ. ο. 80. εοπ{ετί Ἡὴερ- 
5ε]. Ρ. 258. ἍΜΒεοί:. 

459. συρώννου] Έερεπι Ἱπιθη]σίε. παῖα 
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Ν / ἄ 

Οὐδεν τυράννου δυσμενέστερον σόλει" 
Δ .) .) / 

440 Όπου, τὸ μὲν πρώτιστον, οὐκ εἰσὶν νόμοι 
λ .”. τ΄ λ / / 

Κομοὶ, κρατεῖ ὃ εἰς, τὸν νόµου πεμτήμ.ενος 
ον , ε ” λ {8 λαέ. α2ἱ 

Αὐτὸς παρ αὑτῷ' καὶ τὸδ οὖκετ ἐστι σοι. 
7 Ν -- ; ἐ Ὅλε λ 

Γεγραμωένων δε τῶν νόμων, ὁ τ ἄσθενης 4.95 
/ / π ν 2/ 2’ 

Ὁ πλούσιός τε τῇν δίκην ἰσην εχει” 

ΝΠΙ] ορέ Ιη[εςῖιας οἰν]ία, παπα ἔγταπηας: 

3440 ὉΌΡι ρτίπχαπα αὐΙάθτα ποἩ 5αη{ Ίεσος 

Οοππππμπος, π1Π5 Υ6ΓΟ Ἱπιροταί, Ίεσεπα ρορδίἆεης 

1ρ5ο αριιά 56, οἱ ος ΠΟΠ Ίαπῃ σα ια]ο ο5έ. 

Βοπ]ρας Υοτο Ἰοσίδιις, οἱ Ιπυοεῖ]]ις5 

Έτ ἀϊνες ᾗα5 «4 α ώση Ἠαβεε. 

Ὠ]ο ἴρςο αρρο]]αίΙχ βασιλεὺς, ν. 4954. οἳ 
ἀἱερυίαᾶο ο5ί ἀ4ο Λοπαγολίσα 5ἶνα πῖις 
Ῥοΐοσίαίε, «εο]λαία οπι ῥίαίι ῥροριζατί : 
αυιαπασυσπα ποπηα]]ής 1η ]ουῖς ν]άατῖ ρο- 
ἐθ5ί εοηξαπάςχο ᾖἐοσπιπι εαπα Την γαιπίᾶε ι 
Ἰηγίάία» οα15σα, ΟΡΙΠΟΥ. Παν]. 

44]. κεκτηµένος Αὐτὸς σπ. α. [οτί 6ς 
«Ἐδεη. Ῥτοππείμ. 186. αδῖ ο αρίίετ ἀῑεῖίατ 
παρ ἑαυτῷ τὸ δίκαιον ἔχων. ---- Ῥοδδυπέ σε 
ἀΠνετςιπηοάς ἀῑςαπσιϊ, ααπῖα απηρῖσαατη οςε 
πραπεῖ, πάς τπε]ῖις Ἰοσί Ῥορδῖέ κρατεῖ τοῦ 
νόµου ---- νε] σῶν νόμων, ιί ΤρΡΗ. Αι]. 1095. 

441.55. Ἑκεστρςίέ Ρίοῦ, (πο5η, Ρ. 545. 
Ίπ εᾱ. Ἐτίπσαν. πόλει Ῥοδί δυσµενέστερον 
οπἑαίατ. Δεοῖς 

449. καὶ σόδ οὐκέτ ἔστι σο.] «Εί ]ιου 
Γασοτο ιο αἴίαπι ἐδὶ ᾖἱοεί. Ορίποι, καὶ 
σόδ οὐκετ ἔστ᾽ ἴσον οἱ Ἰιῶο 6 (5ο. 116) 
γιοι απιρέζις οδὲ «φιια[ῖς ΟΠΙΠΙΡΗ5: ϱ16η]- 
αἀπποάιμπη οπΏἨςς Ἰ.οσος ο55ᾳ ἀεροεπί. Ὑἱάς 
5εᾳαεη/ῖα, απ Ἠαπο 5οΠρίιτατη «ΟΠΠΙ- 
τηαπί, οἱ ν. 418. οἘοππορίἩςιιαος ἵπ Ατῖς- 
(οσταῖ. Ῥ. 388. σε. Ταγ]. ὥσπερ γὰρ της 
ἄλλης πολισείας ἴσον μέτεστι ἑκάστῳ, οὕτως 
ὤεσο δεῖν καὶ σῶν νόμων ἴσον µετέχειν πάντων 
ὁ οεὶς αὐτόν. Ἰδία ΙΙ{ΕΠΙ, κεκσηωένος Αὐτὸς 
παρ αὐτῷ, [οτίο υπιαπέασ ες Ο{9κομγ]ϊ 
Ἐτοπηείμ. 186. αρῖ αφ υρίεοτ ἀῑείεαχ σαρ' 
ἑαυτῷ τὸ δίκαιον ἔχων. Υἱ4ο ΤὈί βολολαςίοη. 
ΝεΙΙτΙΠη ΥοΓΟ σόδε, Άσε γε, ΟΙ Ῥγαςς- 
ἀθτεί νόµος, Εωπρϊάϊ φο]ἴέαπα ο5ε. οἵς 1Π- 
[τα ν. 605. σαῦτα, ΟΠΠ απίεοαἀρτοί Θεοὺς: 
εί οεπίῖες αΏρὶ τοροετῖθς, υέ δὲ ἵπ 1 οΓο- 
ἀοίο: νἰάο ΤΙ. 195. Καναστραίην ἄκρη», 
Το δὴ, ὅτς. ῬτασσθάσηίΙα, κρατεί; δ) εἲς σὺν 

»όμον κεκτηµένος, ὅτο. ἀῑνοτοῖς ταοάῖς ἁῑς- 
Ώπσι] Ῥοδρυπέ, απῖα απηβῖσΙΏὴ ο5ί κρατεί: 
ππάς Ώον χα] (ππο]ίας, πε παΠὶ νίάσειιγ) 
Ἰεβῖ Ρορ5οί κρατεῖ---τοῦ νόµου, νε] τῶν νόμων, 

| 

ειρενίοΥ εδὲ Τιεοίῦιι, πέ 1ΡΗ. Δι]. 1096. 
[Ἠοἴς]έίας Ραίαί “ὁ νοτουτΏ ἆεαρεο, ἵπ 4ο 
ἀεο]αταίαπα Γαοτῖέ α]ά οἷέ Π]]αά σέδε. νε], 
5ἵ Ἰσιαά ἀἱςρ]σθαί, ππΙΠΙπηο ποια 5εηίθη- 
Παιη δῖο Ῥο5εο Ιπίρστατί, καὶ νόκευ οὗ µέτ- 
εστί σοι, {εΕί μαγίοπι Παῦο» πιίαπι... Ὠο 
Ἠήαίι Ιδέο, νόµου οὐ, ἀῑκί αἆ ν. 190. Ίεα- 

επάας νοταέ, “« Εέ λος ἐδί πιο αα]ιιο επἰδ- 
τη. Ἡος, Ποσο» 5οἰ[ίἰσοί, δις. ]. Μαγκῖ. 

Καὶ σόδ᾽ οὐκετ' ἔστι σοι.] Τ25 οὐκέτ' ἔστ' 

Ίσον Ἠατκ]απά, ἘγγνλΙέ. ἹΜιδσταν. οὐ 
µέπεστί σοι, Γοιρ. ἵη δη]. ΤΙ. Ρ. 912. 
γία (παῖς Μιδσταν]ας) ροζιέ πιασίδ οοπ- 
έγα ΤπΕΤΙΕΠΙ αιοίογῖ. Ἀοῦ. 

οὐκετ) ἔσσι σοι] 1.εσεπάιπα εὐπ ἡατί- 
Ἰαπάο, οὐμέτ) ἔστ᾽ ἴσο. Ἐπιεπάαί (αππεη 
Τουρίας [Έσπι, ἵπ Ραΐᾶ, Ῥ. ΤΠ. Ρ. 919. 5.] 
οὗ µέτεστί σοι. ΝΙκ ροίυῖέ πιαρῖς «οπίτα 
πηρπίεπα Αιιοίοτῖ. Α{ιςς. 

Ἠσοαιμ. τοάάΙς να]σαίατα: Εέ Ίος δὲ 
ποπ ααιιο οτἰσἰέ, Ίεσες 5οϊ]ςεσί, “ απαταπα 
ποπ αὀμιας εορῖα ΗΡΙ ο5ε {αεία, αέ οα» «0ς- 
Ώοροα5, θέ Ἰαχία ϱα5 αοίοπες (πας ἀῑτίσας 
εί Ίυτα Ίπα ἴππεατες αυῖρρε απ 500 {γ- 
ταηπῖάο πιι]]α 5απέ οτί οί 5(αῦΐ]ο», 56ἆ 
Ῥτο Ρεέι]απίί (ψταπηί νο]απίαίο ἵπ Ίογας 
πημίαπ{ατ, οί αὐ οἶας πίιι Ροπάσπτ.Ὀ. Πες. 

Ῥοςέ σοι νἰάσίαγ νους αηαῖς ἆθςσςο, 
ἵπ ιο ἀο]ατααπα θαθηί, αι]. δε Παᾶ 
τέδε, αιιοά Πῖο αρρε]]αί; ο. ο. ἐσηγορεῖν, καὶ 
σὸν ἀδικοῦνρ ὑπάγειν Σίκη. Οιιοά οἱ αϊς- 

Ῥ]ΐσσαε, ηΙΙΠΙΠΙΟ πηοία 5οπίεητῖα 5ῖς ΡοῖοτΙέ 
ἹπίορταχΙ: καὶ νόµου οὐ µέτεστί σου {εβῖ 
γατίοπι ᾖαῦεδ πζίαπι. ο Πεἰδ 

καὶ σόδ οὐκέτ) ἐστ᾽ ἴσιν.] Ρίο Νἴαικ]αῃ- 
5, το καὶ σόδ οὐκέετ' ἔστισοι. Δά σίέδε 
ποπ ἀοῦεῦαί νόµον, 5ο τὸ κρατεῖν Ιπίθ]]- 
5εταε. Πεγπια. 

445. Τεγραμµένων δὲ τῶν νόμων, ὅτο.] 
- 
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445 Ἔστηω ὃ ἐνισπεῖ τοῖσι ἀσθενεστεροις 
εν] - ο” Αα) 6“ / .”ν 

Τον εὐτυχουντα σαωῦθ., οταν λυη Λακως᾽ 
ο» ς όν / / 

ικα ὃ ο μείων σὸν μέγαν δίκαί έχων. 

Τοὐλεύδερον ὃ) ἐκεῖνο, ΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΠΟΔΕΙ 

ΧΡΗΣΤΟΝ ΤΙ ΒΟΥΛΕΥΜ’ 

4:40 

ἨἘΙΣ ΜΕΣΟΝ ΦΕΡΕΙΝ, ΕΣΩΝ; 

460 Καὶ ταῦς ὁ χρήζων, λαμπρὸς ἔσρ' ὃ μῆ έλων» 

445 Ἑνπ Πςαί Ἱπροςϊ]11διις τεδροπάετο 

Ῥοϊεπίά εαάσπα ᾳπαπᾶο πηα]α αιιάς: 

Ἔν νῖποϊέ πιπου ΡροΐοπίεΠη, Ἠαβθεῃς ]ηδίαπα ΟΆΗΡάΠ1. 

Τ]]αά οἴἵαπα δὲ Πμοίαπα, Οµῖς να]ε Πεϊρυῦ]ῖσα 

Ῥοπιπῃ αληιοᾶᾷ οοπ5Ι Πάπα Παροῃς ἵπ πηρζΊμπα ΡΤΟΓΘΥΧΕ 2 

450 Ἐ{ ααῖ πας να]έ, εἶαγας οδί, αἱ πον γυ]έ, 

ΊιοΏσε αέογ Ίο οἹἑαπίαν βέοῦο, ΒΕΙΠΑ. 
κ  Ῥ, 26, Τεγραμµένων σῶν νόμων, 

οδί, επι επἰαπιέ 6565, 5εγ{ρίο οοπιηιἰδδ. 
ΜήαγΜί. 

Οσα Ἠϊς Ίουις α Ῥίοραο Τη. 44. 
οπιϊσεῖς, αἀά1εῖς, ΠπηπουίαΙς οὔἶαπα ΠΟΠΠΙΙ]-- 
Ἡς, Τ,οσυτΏ ποι οχδοσῖρο, αμα ἵπ οπηη]- 
Ῥι5 Ίομσε Ῥτασίαί νι]σαία Τιεείο. Λ4{μ55. 

ΑΡ. ῥίοῦαδατΏ Ἠϊ γουδα5 Ἱία εχΗΙΡεη{υΣ: 

” Ν ) ΄ , , 
Οὐ ἔστιν οὐδὲν Λρεισσον, ἢ νόμοι πόλει 

5 . ͵ ς Ἡ 
Κωλῶς σεβέντες. ὃὁ τε γὰρ ἀσθενέστερος 

δν ας 
Ὁ πλούσιός τε τὴν δίρην ἔσην ἔχει. 
Ν -. Σ 4 εῄ, Ἀ Ζ δ/ 4 

'26 ὃ ὁ µείων τὸν ϱ2γων ην Εχω». 

Ἄεε[. 

446. τοῖσιν ὦσθενεστέροις] Νους σε- 
ηοχῖς, α ΤΘΟίΟ τὰ ὠσθενέστερα (1άεπι φαοά 
οἱ ἀσθενέστεροι) Ῥτορίες κλύη, ααοᾶὰ αλοφιί 
{αϊςθεῖ χλύωσι. Θἱο τὰ ἔχθιστα ῬΤΟ ποὺς 

ἐχιθίστου., Τ1ρηἱ6. Αι]. 1170. Ῥεααον ἆἱδ- 
Ώποίοποπα Ὦατηθςδ: 5οΙΡοΓεΠ 5ο]άπῃ- 
χποάο σαύθ’, Ἱ. ϱ. παωντὰ, Ῥτο ταῦ»’, αιοά 

θδί σαῦτα. ᾿Ασθενεσσέροις εί ραιφετίοτίδιις, 
πίέ ραι]]ο οπηΐα, υΏ] ἀσθενὴς εί πλούσιος ΟΡ- 

Ῥοπυπίασ. οἱ Ἱα Ἐ]εσίτ. 967. ἴπ Ἡ ετοάἀοίο 
Ῥᾳροῖτα, δὲ α]ῆῖς. οἱ ὦσθενοῦντες 5ο ΥΙάείιιτ 
Ιπερ]Ισοπάαπη ΑΕἴοτ. χχ. ὦδ. Μαν. 

46. Φοτὶριε Πεϊθκῖας, Τὸν εὐτυχουν᾽ 
ἐνταῦ», ὅταν, ἃς,] Ἠοαίλ]ας Ῥτο ταν» 
Ὠ]αΙέ σου’, Ἱ. 6. τοῦπο: εί νοταί, 1 290- 

ἐεπιέῖ, οιίπι Λιαζε αιιαῖ!, {[ἱοοί ὑπιδοοι[ίογιδιις 

Ίου επργούγαγε.  Ῥθηδι5 εοπ(γατίαπη γ]άς- 
τὰχ Ῥορίπ]αγο, ο Μἱοεί ῥαιιρεγιογτθιδ, φιατι- 
ἄο α αἰυείδιις ἱπιοθδδιωιίιιγ εοπιυϊοῖς, εαάεηιυ 
αἴυϊείδιι ἴπρεγεγο. "Ἔστιν οδί ἔξεστο, ἴἱοεί. 
ἐνσσπεῖν χακὼ σὸν εὐσυχοῦντα, ο ἀπ] ςἱ 
αεομραἴτο, υἱ ῬΠεάεα 61. Ω, μώρος, εἰ χ6ἡ 

Σεσπύσας εἰπεῖν σύδε' ΠΟΠ δεσπόσαις, Ἡῖ νυ]- 
σο Ἰοσίεαχ, αὖ Ἱπέοτρο]αίοτα, αιιῖ παφοῖν{έ 
αἱ ππαπα αοσιδανί Ῥ]υγα]ῖς ἵπ Ῥείπαα ἆθ- 
οΠπαῖοπο οἰπωρ]ςίππα ἸοΏσαπα 6556. ο0- 
Ῥ]οσ]ο» Ε]εσίτα 990. Τοιαυσά σοι νῷ σᾶρ 
σις ἕξερει βροπῶν. Μαν]. 

Οἵσι Μανκ]απάας ἸΜοά. 6ἱ. “ Ὦ 
μῶρος, εἰ χρὴ δεσπόσας εἰπεῖν σόδε" 11ΟΊι δεσ- 

πόταις, τί υιῖ-ο ἰεσίέω αὖ Ππεγροίαίογε, 
φικἱ χιονοζυῖέ ιιίπιαπι αεσζιδαίτυὶ Λ/ιιγα[ίς ἴτι 
2γῖπια ἀεοϊύιαίίονιε κἰπιμέεί ο, ἴοπιπαηι 6δ- 
«ο... Σεσπότας οὐ]αίι ἩΜιβρτανίας οκ 

ΛΤΦ5. Ῥατῖς. Εὰ. Ἐοτοπί. οί Βτυπο]ίας, 
ααϊ ηΙή] {απποι ἆᾳ ἀῑνειςιαίε Ιοοᾷοπ]5 
ηοίαί. Ῥογ. 

κλύχ] Βαρριεπάαα οδέ οκ 5εηδα ]οοί 
σι. ὅπαν κλύη τες χακώῶς. νι. πίτα γ. 

40δ. Λαρς. 
τάῦ] 1. ο. σὰ αὐτὰ, αὲ 9ἵέ Ἠῖςο 56ΠΡΙ5: 

Ἔξεστι σοῖς πένησιω, ὅταν τις αὐτῶν κακῶς 

ἀκέη, πὰ αὐτὰ, δηλονότι χακῶς, εἰπεῖν σὸν 

σπλήσιον. «ΠαΥΤιέδ. 
448. Τοὐλεύθερον 2’ ἐκεῖν2, τίς θέλει, ὃς. 

Ἐκ Α]άϊΐπα ία οὐ]άϊιε Βατηοςῆις, ῬΓαςθ- 

ἀοπίῖθις οα]ροτο εί Ώιροτίο: οί «0Ἡ- 
βτπιανίε Ίοςο Ότοςι. 86. οἳ Ι)επιοδίΗ. 
4ε ΟοἵοΗ. δ. 68. ἠρώτα μὲν ὁ κήρυξ, Τίς 
ὠγορεύειν βούλεσαι: Απίο ογαί ι---ἔκεῖνον εἴ 

τις Οέλε. Αάάο ΑτἰδιορΏ. ΑζΠαγῃ. 46. 
ΤΠοδπιορΒος. 686. οἱ Κρίστι αἆ Ἐς- 
εἸερῖασ. 150. Αχὶριά. ευη. ὃ86χ, Ι. Ρ. 
977. Ματ. 

Ἐκρτϊπηϊε {οπππίαπα ΕτῶςΟΠΙΠΙ, σίς 
ὠγορεύειν βύλεται, αί ν]άῑέ οἵαπι ΏαΥπΠε- 
θἵις. Λι. 

Τίς θέλει πόλει, είς.]. Ψιάς εἴπαῖ]επα 1ο- 
ουπι 5αρτα αἆ Ότοεί. ν. 816. εἰ Ώεπιος- 
ιοπος ἆς Οοἵομα: ἠρώσα μὲν ὁ πΆρυξ, τίς 



ΤἘκΕοτίᾶα ΕΣ. 2ε 

- ” / / 3 . . σ. / 

Σιγὰ. τὲ τούτων επ (σαέτερον πολεί; 
ν λ ϱ ο .] ΄ Ν 

Καὶ µην οπου γε δήμος εὐθύντης χ39ονος, 
- 9 ” ϱ/ / ϱὰ 

Ύποῦσι ἀστοῖς ἤδεται νεανίαις 

᾽Ανὴρ δὲ βασιλεὺς ἐχ3βὸν ἡγεῖται τόδε, 
45 Καὶ τοὺς ἀρίστους» οὓς ὧν ἠγῆται Φρονεῖν, 

Κτείνει, δεδοικὼς τῆς συραννίδος περι, 

ιο 

Τασοε:. ααῖα οδὲ ααπα]ίας οἰν]ία παπι Ἠας 2 

Έτ αιϊάσπα αδὶ Ῥορα]α5 ρτίποςρς ἐδέ {οιγα», 

Το]εσίαίαχ 5ιοργεςορηέῖρας οἴνίοιας Γοτήρας : 

Αί νῖτ Ωταππις Ρρυίαί Ίος 51ρῖ ΠπΙπαεατη, 

455 Ἐπτ ργαςίοηίΙδδίππος, αιος Ριαίαί 5αρετο, 

Τηερτβοῖί, παθίεης δι (ψταπηίάϊ. 

ἀγορεύειν βάλεται: Νοδίτα απίετα Ἰθείῖο αἲ 
Α]άϊπα οὐἵᾷοπο εοπβχππαίαΣ, εί 5οΏ5ιι 1ρ- 
5ο, οί ππασπο Ῥεα]σοτο ἸὨαροτίοφις, εί 
παοίτῖ ποορςκ]ίαίο «οπςεπ(Ιοπ/ῖῦας, Βαγπιέδ. 

450. ὃ μὴ οέλωνι] Ὁ δὲ μὴ 3έλων. 
1εοἰκ.. 

λαμαπρὸς) Ἐ. ΑΙά. λαμπρὸν, ααοα τος- 

ία επιοημάαν{ Οαπίετάς. Ἠκασ. 
στ) Ρτο ἐστίν «ᾖαεᾖδο. 
461. σί σούτων ἐστὶν ἰσαίτερον πόλει :] 

ἘΏιροχέις, ἔστ᾽ ἰσαίτερον ηθ δῖι απαρας- 
{ας ἵπ ᾳματία 5εάε Ἰαπβῖ.  Ἠοείο, τί 
ταϊἩῖ νιάρίατ, οοηδοπορπίο Ἡσαίμῖο. Ῥο- 
{εί οίἵατα Ἱορ] ἐστὶν ἰσόπερο. Λ{αγκΙ. 

ἐστὶν ἰσαίπερον] Αδδοπίίος Ώιροτίο 1ε- 
5ο ἔστ᾽ Ισαίσερο. «Μισα. 

Ἐστὶν ἰσαίτερον, πόλει 1} Ὀιροτέας Ἱερῖί 
ἐστ᾽ ἰσαίτερον, Ἠπ]]α ποεθρκϊίαία, ΤΠ Α- 
παρωδίας Ίπ απατίο Ίοσο Ῥοίο5ί δίατο εί 
εο]θί ποτ 5οιηθ]. Ἰαγπος. 

4699. αὐθένσης χηονόε] Αὐθέντης ῬΙο 
δεσπτόσης Βυῖᾷας αἴί 0560 ἀκυρολεξίαν. ο 
Ἠιδία(πῖας αἆ Ταά. Ω. οαέας α Ψα]εςῖο 
αἆ ἩἨατροσταί. Ῥ. τη. 97, ἀῑεῖε αὐθένσης 
ΠΟΠ 65506 δεσπότης, Ῥτοιί τοίοτε Α]ας 
Τοηγσίας. 1ρ5ο ἨΠατροσταίῖοπ, ὁ αὐθέν- 
σης αὐτόχειρα δηλοῖ φιιῖ πιαπιε δια οσα. 
οἱ ΥοΡΙΠΙ αὐκενσεν Ἱππρτοραίς Τποιπας 
Μασϊρίαι, Ῥτο ϱο ΔίοΙ5 οοπιπθπάαΠς 
αὐποδικεῖν. γἱᾶς ποίας 1,  ἈΒοεπιροι α)ρί 
Ῥχο ὑπίετ]εσίογο Ώας νουε αθίαχ Ετῖρίάς», 
Απάτοπι. 179. ΤρΗ. Απ. 1190. εἳ ρας- 
ἶπι. Τπάε Ἠϊο {οτίο βοπροπάαπα εὖθυν- 
σὴς χΦονὸς, γεείοΥ ἐέγγῶ: τί εὐθύνων λαὸν, 
γέσεπς Ῥοριζια, Ἰπῆ. Ἠεουῦα. εὖθύνων 
πόλιν, Ῥορμος]. Απίσ. 184. εἰ ἈΝορίος 
5ωρτα Υ. 4989. ἀπευθύνων πόλιν (Ο4ἱρ. 
Έντα. 104. ππἆο σκΏπτρον εὐυντήριον, 

495εἩγ]. Ῥετς, Ἴ6δ6. ναυκληρεῖν πόλιν, Ἱ- 

ἀσπα 5θρίέ. ΤΗ6Ρ. 608. οοάεπι 5οη5, οί 
ναυκλήρου χιερὸς 4ο τοοίοχα οιγι, Ἠ1ρ- 

Ρο]. 1919: εαάεπι πιείαρῃοτα: τί εί 
κυβερνήτης Ίο Ἐαὺ. ν. 890. Όρετα 
Ῥτοίίαπα ἀιχὶ οχδοῖρογο ες Ῥυάαϊ Οοπ]- 
πλθπίαγ. Τ1ῃΠσ. Όταςα, ϱ. 815. ποῖαπα 
ποσά. «απα, αιἲ « ἵπ ΤΑΡχΟ περὶ μηνών 
αί ος νοεαρα]απα οτι {αηίαπα θἱρηϊῆ- 
0.556 σὸν αὐτόχιειρα : Ρορίρα Υετο, εἴ 5αρτα 

πη]]ο αΠΠος, αὐθέντην Οταςε ου »ἱσηϊ- 
εατο οαρίθ5ο αιοἀ αριά Τιαάπος αιοίογ 
εἸση]βσαι. Τά ααοά Ἰάσο ἀῑοῖί ἔαείαπα, Ἡέ 
ταοί απαπχ ἀἰείοπεπι Ἠαρετοπί, ασ 
Ρί]απο τορροπἀστεί ἀῑσίίοπί Τ,αίίπα, Ώος 
οδέ, Ἠαῖςα, ποπ], αιιοίογ: να], αί αραιά 
εΙσα Ἰοσίίαχ, αὗτορ. 1Ιπάε Αὐθεντία, αιιο- 
ἑογίίαδ. 4αοὰ νατραπη ἵπ Ῥαπάσςας 5αρε 
]οσϊίατ, ἃτο. νιάο 1δί εείετα. Ἠεαίρ]ιας 
τοπηΠί αἆ ΑΡτοδοἩ. ἵπ ΠςοεΙΙ. ΟΡ5ε1ν. 
Τ. Ὑ. ΡῬ. 109. Μαρ, 

Καὶ μὴν ὅπου γε ὃῆμος αὐθένσης χέθονός, ] 
----έέ ᾖἱο [ογαπι δογἰθεχιάηι εὐθύνσης Ἰζθονόςι 
Ματκ]. Ῥτουαπίο Ψα]εκεπατίο Τα». 
ΧγΥΠΙΙ. Ρ. 188. ὮΡο. 

αὐθέντης] Ἰιοσοπάυπα ευπι Ματκ]απάο 
εὐθύνσης.  Α]ίεγαπι 6ο 5εησα υοίρριας 
ταῖς ἰσποίιπα οιαί. Ὑ]άο Ίοσα αὉ 1ρ5ο 
οιαία. Λας. 

Μακ]απάας οοπῄοῖξ εὐθυντής. ἈοἩ 
αισῖπα πηιίατο να]σαέπα, Ὑ]άα Ἱπίεγρρ. 
αἆ Ἠοκδγε]. Υ. αὐθέντης. ΠΗεγπιαπη. 

405. ὑπᾶσιν] Τ.ἐσο, ππα Πέοτα αἀ]θοία, ὗ- 
σοφύσιν φιιοογοβορηεῖνις ΊἨΜιως. 

ὑπᾶσιν οσέ, Ἱ. 4. ὑπάρχουσι, ἴι ᾖῥγοπιίιυ 

Ροδΐδ. Ιοϊδί, 
465. οὓς ἂν ἡγηται]) Οὔς σ᾿ ἂν ἡγῆται 

ΟΡΙΠΟΣ. ἀνὴρ βασιλεὺς (ν. 454.) αἱ αριά 
Ἠοτοάοί. 1. 90. ὄνλρωσος βασιλεὺ:, ΝΙαί{. 
αγΏϊι 26. ὦνὴρ ἀδελφὸς, εἴ γυνὴ ἀδελφὴ Ιπ 

4 
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Πω ο ο. ἆ / ο αλ ] Ν , 

ὧς ουν ετ ον γενοι αν (σχυρα πολέθο 
ε/ ς -- 5 ο / 

Οταν Γίζν ὡς λειρνώνος Ίβθιωον στου») 450 
” /΄ ”- ν] / Ίδλμωας ἀφαιρῃ, κἀπολωτίζη νέους : 

.- ς -- -” / 

40 Κτᾶσδθαι δὲ πλουτον καὶ [9ίου σί δεῖ σε νθίς) 
ε -” ο. / 

ὸς τῷ τυράννῳ πλείον ἐκρμοχδῇ βίο : 
αλ] 4 .- 5 / - 

Ἡ παρ») ενεύειν πωΐδοας ἐν θόρνοις καλώς 
ς ο“ / - Τερπνὰς τυρῶννοις ιἠδονὼς, ὅταν ελη» 4.556 

Ωμοπποάο Ισίίις οἴνίτας Ῥοβ5ῖέ ο55ο Βγππα, 

Ωπαπάο αηιῖς, οἶειέ εΧ ΡΓΟ{Ο ΥθΓΠΟ 5ΡίςᾶΠΙ, 

Αιι{εγί αιάἆαςες οἶνος, ἀσππθείε Ίαγεπος 2 

460 Οµ1ά Ισῖεατ ορας εςί ρετῖ οοππρατατο οᾗο5, ο νἰείάπ, 

ὍΌι «ταππο υ]ίαπα ορἵππαπα ρατοί 2 

Αιί βίας ν]τσῖπος 1Π α.άῑρας Ποποςίο εἆισατο, 

2 αεαπάα5 ἔγχαηπο νο]αρίαίος, ααάπα νο]αστίί, 

Ν. Τ. αΏΡῖ. φρονεῖν δυίγέέιι 6ΕΠΙΕΥΟΡΟΒ ϱ6Υ6- 
γε νεταί Ἠεαίμίις. (το σῆς συραννίδος, 
ν. 466. δοπ]ρείδ5ο ροϊιι]ί ἧς δις.) 

Λ{αγΜ1. 
ὃς] Ματκ]απάμ5, ποὮ πηα]ς, οὓς σ’. 

Φ4ιςσ. 
40Τ. Πώς οὖν Ἐτ᾽ ἄν γένοιτ ἂν, εἰς. ] 

γ]άε 5ωρτα αἆ ν. 195. Άαγπο». 
455. Λειμώνος ἠρινἩ] Ἔαρ οί ᾖρ, ΥΘΥ, 

ἔαρινὸς 6ἳ ἠρινὸς ΥΕΥΩΙ5.  Ώθηδιας ος: 

ᾳπαπάο {γγαπη ργεςρίαπάβείπηος ᾳαοδαιιςο 
β]αάΐο ἀεπασίῖέ, ια{έ {οξ ρταεἴριιος Βοχθς ἵπ 
νΕΓΠΟ Ῥταίο: αποπιοάο ᾿Γαται]ηῖια5 Ῥεγ 
Ραρανεγαπῃ ἆεππορεα οι]παῖπα οἰσηϊβοαδαί, 
εαπάσπα τοσα α Π]ίο ἵπ (αΡίίς Ποτί ἀοῦοτο, 

122αΥΊιΕ5, 
6οηέ, εχοπηρ]ατα ΤΗταφγρα] αρ. Ἠοτο- 

ἀοῖ. . 6. ρ. 435. ἴρῖᾳαςε Ὑα]ε]ς. οἱ Ύγες- 
θε]. Λες. 

4859. Τόλμας ἀφαιρῃ,] Υεἰ σόλµης, ααοά 

{οτεί σι σύλµης, Τί 1ρΗ. Αι]. 1609. Λύ- 

ση; ὃδ ἀφαίρι. Δεὰ ποηπ ορια. Ότο 
ρινον Ῥοΐιί εί ἠρινὲν στάχυν' « Όο- 
φίτιο{ῖο ο5έ ὤφαιρε, φοὺς νέους σὸς σόλµας, 

ααἰπιῖῖ |}αυεπίδιι αιιασίαπι, θοΝγιι ἀθ[ο- 
γαἰ..  Ἠοϊσξκῖας. Μα]. 

Τόλμας] Ότο πολµηρά:. Αυ5αασίαπη, 
ααοἀ αἴαπί, Ῥχο οοπογείο. Ίιδς. 

Τόλμας] Ἱ. ο. σὰς εὐτολμοτέρους τῶν πο- 

λισών. Καπολωσίζη] Ἐτορτῖα ζοίιπι ο- 

τ]οδῖα5 «αχρο, Ἠΐπς ααοἀνϊς σταπηςΏ, αιιέ 
Ώοτεπας οἳ Πσιιταίο φο]οσίίογες ιοηιῖγιος πεσε 
ἀεπιείο. Ὑἱάε Ρροδίρα αἆ ν. Τοτ. ἍΊἈαγπο». 

46]. Ὃς σῷ συράννω πλείον ἐλμοχ»ῇ βίον:] 
ἸΜα]]επι βίαν σλείονα. Ίπ4ΊΟΥΕΛΙ υἰοίοπίίαγι, 
Ἱ. 6. Ταομ]ίαίοπι γἱο]εηίω, {[πεϊκκῖας. 

ἔ6λεῖον βίον, πιοίίυπι, Ῥτορχϊῖο ἴΦυεπι, οἶἷα- 
Ῥταπῃ, (πα]οσία Γαοἱ]οπῃ, εχρεὀΙἴαπι, (Τ8Π-- 
αα]ανη.  1αά, Ἱπαιῖς 1η σεπιῖπο οἵσ- 
π]βοσία γοςῖς βίος υἰίώ εἰ ἁἀἰυίώω.”.. Ἐκ- 
επαρ]ατα ]οεμοπῖς, λεῖος βίο, ἀοδιάστα- 
ττ.]. Ῥτο ὃς ΜΒ. Α. Ἑ. Ο. ὧς, ααοά 
αἀπηῖςῖ. Τί δε (ν. 460.) εδ φιιᾷ Άγο- 
ἀεδί, αί Απάτοπι. Ἴ6δ. 1ρμῖσ. Αι]ιά, 
1055. Μαν. 

ΟΗοπάϊδςο πατκ]απάαπα νιάδέατ τερο- 
Πο νοεῖς βίο. Ἐπιεπάαί Ισίέατ θίων, Ἱ]- 
Ἰοσίας, οτεᾷο, ]ον]ίαίο πωυίαίιοηῖ5:; Ιπίςγ- 
Ῥτοίαίαχ απίεπα ΦιαΊογεπι Γασιζαίεπι ουἱο- 
[οπίίω. Ὑοταπα πεις γειρα, αιοᾶ νο- 
1ατι Ὑατκ]απάας, οχρτϊππἁπέ, πες, κἳ νεὶ 
ΏΙαΧΙΠΙΘ ϱΧΡΙΙΠΙΦΙΘΗί, Θ4Π1 ΠΠπεΠίΕΠ Αιις- 
{οτῖς Εμ Ῥωΐο. Ἰασίς Ῥ]ασθτεί, οἳ 
Μ5Ρ5. Ῥταβετεπί: 

φ - ΄ ΄ 3» - ” 

ὡς τῷ τυεώννω πίον ἔμμοχα η βίον. 

Ῥτο ὧ:, ᾳαοᾶ εδ Ἱπ ιίτοφαο ΛΡ, οί Ε. 
Εά. ΔΙά. ὅε. Μαςᾳ. 

4639. καλώς] Οιώπογα, ας 1ρῦ. ΑΛ υ]. 
58. Ασε». 599. Βορη. ΤταςΠπῖη. 588. 
ἐκαλὰς, Πεϊκκῖας..  Ματκζ. 

Παϊσα: παῖδας ἓν δύόµοις καλούς. Νο 

ΕΠΙΠΏ παΐῖδες απἱευπαις, 564 ααλοὶ ἰαπέιπη, 
οχρεί 5οἱθεηί, ΏἨοε αιίεπ ποπιῖπς έ8πα 
Ῥμε]]α, απάτη Ῥαθτί, νεη]το ροβδιΠέ, 

λ4155. 
4605. Τερπνὰς συράννοις ἡδονὰς, ὅταν 9έλη,] 

Οταπιπιαβῖσα θιισσοχῖέ, σύραννος ἡδονὰς ὅσων 
9έλη" εί 1η {οία ῥήσει ἆς ἵψταππο ]οᾳ ές 
1Π εἰησι]ατί ἨΙΠΠΘΤΟ. ΟοπςΏωσίο εδ 
ἡδονὰς [συρώννῳ] ὅταν τύραννος έλη" εί ἡδο- 
νὰς 8ρροβιῖγυτα εείαἆ παῖδας, ιιέ οί δάκρυα, 

{ 
η 

, τα κςνδεῖς νά βλ ντ φον νι. δή βο-λι 

οφ 
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’ κ ε / λ / 1/ 

Δάκρυα ὃ ετοιμάζουσι: μὴ ὅφην ἔτι, 
3 .] λ / ἎΝ Φ᾿ / 

465 Ἐ, τάμα τέκνα σρος (θίαν νυμφεύεται. 
” λΝ λ Ν Ἅ νο ο / 

Καὶ ταῦτα εν δὴ προς σὰδ ἐξηκόντισα. 
ϱ/ ν Ν . .” ; 
κεις δὲ δη τί τῆσδε γῆς πεχρήµενος ; 

Κλάων ὃ ἂν ἦλνες, εἰ σε μὴ πεμψεν πόλις, 460 

Περισσὰ φωνῶν' τὸν γὰρ ἄγγελον χρεὼν 
ο. ο 

470 Λεξαν»’, 
/΄ « / / 

ὀσ᾽ ἂν τάξη τις, ὡς τάχος πάλη 

1,αεΏσγτηας Υοτο ρατοπ!ῖυιις2 Νο νῖναπι απηρας, 

4605 Βὶ τησα Πα Ρος νῖπι αἰἰσιί παβαπ{, 

Έτ Πας αιΙάεπα αἀνοίσις ια 5η ο]ασμ]αέας. 

Ο1ἆ Υοτο ρειέαπα αὐ Πας ἔοιτα Ίαπα νοηῖς 2 
κ 

1,αεμτγπηαίιτας οΠἵνΏ νοηῖςρος, 5ἳ {6 ΠΟΠ τηϊδίσςοί οἴνίίας, 

Όππα 5αρογνασαποα Ἰοᾳαατῖδ: παπα παποίαπα οροτίοί 

47Ο Ὀϊοιῖς τἶ, ασ αιῖς αἷοὶ Πα5δοπῖέ, α παπα «εΙεγτῖπαο τοίχο 

ν. 464. ἍὨἨεϊρξίας αποααε ππανι]έ σύ- 
θάννο. Ματ. 

τυράννος] Ματκ]απάιις σύραννος. 
Λήπς. 

ἸΜατ]κ]απάις οἱ Ἠοἰςκῖς σύραννος Ἰ6- 

δυπί, 5αρ]αία Ἱπιεγραποίοπο ροςί ἡδενάς. 
Αί 5οᾳαεπίία τορισπαπ{. ΠΗεγπιαι.. 

464. Δάώκρνα δ' ἑτοιμάδουσισ] Ἑτοιμάζου- 
σι, 8εῖ]. ἠδονὰς, ίς γι υοζιμίαίες ἰδίας ρα- 
γοπέ Ί/Ραππιο, Ἱ. 6. ΡρατοηᾶΡα5. ἴάθπῃ ας 5ἱ 
5οτ]ρεί5ςεί Δάκρυα δὲ σοῖς γονεῦσι, Υ6] σοῖς 

πεκοῦσι. 5ἱο ἑτοιμάζειω βουλὴν, Ἠετας]ά. 
416. Ἡδονὰς οἳ δάκρυα ΟΡΡΟΠΙΠΕΙΙ. 

μὴ ζωην ἔτι] Εογπιιι]α μὴ νὸν ζωην, Α- 
αΙςίοΡΗ. 1,γεῖρίται. 590. 

5, ᾿ : ον ἡμώώεν 
Υ ὢ κατώκωτε. ΠΡ. Σιωτῶ ᾿γὼ καὶ ταῦτα, 

ή ; 
Αἄλυμμα, φορούση 

Ν . ΄ Ἀ - ’ 

οι την Ζεφαλήν;: µη νυν ζώην. ΑΧ. Αλλεὖ 

ποῦτ, ἃς. 

Βὶο Ῥοχευπῖς ἀἰκήπσιεηάς ορ ἰδίο Ίουις. 
Οοπίοσίέώπα τος ιΙέ ἨΏαννεδίις Πίκος]. 
Οµε. Ρ. 76. ΜΑ νῦν ἔφην οδι λ{ωἱΐοπι Πιονὶ 
απαπ1 ος ρα. Ἀορίος Οτεςί. 1136. μὴ 
γὰρ οὖν ζωην ἔτι Εἰ μὴ 'αὶ ᾿κείνη φάσγανον 
σπώσω μέλαν Ἠοπιο. Οἆγς», Ω. 459, 
ΑχἰδΙορΙ, Νεφ. 1957. Μαν]. 
-μὸ ζφην ἔτι] Μαικ]απάας: “' Εονηνι]α 

µη νυν ζωην, ΑτὶδίοΡΙ, ,γϊδιαί. 550. 
ΣΥ’ ὦ καπάρατε. ΤΡ. Σιωπῶ ᾽γὼ, καὶ 
ταυσα, κάλυμμα φορούση Περὶ σὺν κεφαλήν; 
μὴ νὺν ζφην. ΛΥ. ᾽Αλλ) εἰ σοῦτ, κ. σ. λ.᾽ 

Ῥοάσπα πποᾶο οπησπάα: 1οαπ. Ταγ]οτιις 
"«Πουρῖο Ῥνοραπίο) αριιά Τοιρίαπα 1η 
Μυ]ά, Όαχ, Νογίςς Ρ. 89. (ΠΤΙ. Ρ. 117. 

ες. που. πδῖ νἷά. Ῥοιςομ. ἵπ Αρρεπά, Τ1. 
Ῥ. 905.). Ρογ. 

466. πρὸς σάδ ἐξηκόντισα] ΌΡΙπΟΣ, πρὸς 
σὼ σ᾿ ἐξηκόντισα, νε], τὰ σῶῷ ᾿ξηκόντισα, οἳ 

οοάσια πηοάο ἵπ οπηῖη ας οχεπηρ]ς 1ηοχ 
οἵίαί. ΕΠ Ίωῶοσ φιἰάεπι αἆ ἔια ΝΕΚΕΑ γε- 
δροπιάµο. ο Τχ085. 911. σὰ σ αἰτιάμα- 
σα, Ἱ. 6. τὰ σά. νιάε ος Βορμος]. (Εά. 
γι. 415. ὙΝοδίετ Ογε]Ιορ. 9929. ὅτι σάδ᾿ 
οὐκ εἴων φέρειν' υὈί (οἆ. Ῥατ. Χο. 9887. 
Ἰεσ]έ σα σ ουκ ειων---]ος θ5ί πὰ σά. οἵ ϱο0- 
ἆοπα ἀταπαίε, Υ. 966. μὴ τάδ ἐξοδῶν ἐγὼ, 
1άεπι οοἆεςσ, οί ἴἴεπι αἰίογ ο, 9817. οκ- 
Ἠ]ροηπέ σα σ εζοδαν, Ἱ. Θ. σὼ σὰ, {πας ΕΕς: 
αέ ἵπ Ὦ. Τςα «αρ. υ]. 50. Παντὶ δὲ σῷ 
αἰποῦντί σε, δίδευ’ καὶ ὦπὸ ποῦ αἴροντος ΤΑ. 

ΣΑ, μὴ ἀἁπαίτε. ὈὓὈϊ Πανσὶ δὲ τι, οιἰ- 
Πἱδοί, οῖ]. οκ ααα]ροί σεχἰε νεὶ οεεία, δε 
Ἰιοεί Ππίσι8 νεὶ δαπιαγέαπιδ: αισθ εδί 
{γρηαεῃς βἰση]Πζαίο γοεῖ πῶς Ιπ Άίουο 
1 ωά6γο. Έεζα τοοίο νογῖέ ομῖυί. «ας 
νοχο ἆατο ΠοΏ ο]εραπί Πηῖςί «ιάαίς. εχ- 
{οηςίοτοπα Ῥεπϊσπ(αίοπα ἆ΄οδις ργωοῖρίέ πι 
εο αιοά ΕΡῖ πο ἀθοςί, αἰίοτί ἀοθδί. ᾿Απὸ 
σοῦ αἴρονσος, ἨΟΠ οδι αὖ ϱο φιμί αιμ[εγέ ναὶ 
το]Η1έ γεν υἶπι (5ῖο οπῖτα ζα{γοπιῖδιι5 εἰ Γιωτ- 
δις εοπςιι]έαπα {οχεί); ο, αὐ ϱο αι 
σιζηιῖέ, αοοὲρίί 1ὰ ααοὰ {πα δροπίε έια ἀεάῖς- 
ᾱ. νῖιάς ἸΙατο. ΥΙ. 8. Χν. 24. Αείογ. αχῖ. 
11. Τὰ σὰ, έμας τον, παπα ΘΙΕΕΙΠΟΣΥΠαΠΙ, 
Ἰειὰ ααοά ἑαατα οταί απίε(ιαπα οἵ ἆοπας- 
Π.. ΜΑ ἀπαίτει, Ίιθ τορείίο: Ομῖα 6ο ρᾶς- 
{ο πο «οπιηι ἵνα εἰθεπιοδγπια οτῖε, 5ο 
πηπεέλέπι. ΤΠ Ποδίχο Ιάϊοπιαίο οἷς ΙΠίε]]ῖσο : 
ἄἶνο {ο αγ πιαπι (1, 6. {ο ἃ ΤΠΑΠ Οἱ αηΥ 
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.” λ κΝ 

Χωρεῦ, τολοιπσὸν ὃ' εἰς ἐμῆν πόλων Κρέων 
ας’ ’ / ο 1/ 

Ἡσσον λάλον σου πεμπετω τι ΟΥΥΕλΟΝ. 

ΧΟ. Φεῦ, Φεῦ, κακοῖσω ὡς ὅταν δαέριων διδῳ 405 

Καλώς, υ6 Εἶζουσ', ὡς ἀεὶ ποράξοντες εὖ, 

475δ ΚΗΠ. Λέγοιμ ἂν ἤδη" τῶν μὲν {γωνισριένων, 

Σο μὲν δοκείτω ταῦτ» ἐμοὶ δ, ἐναντίο.. 

Ἔλγω ὃ ἀπαυδῶν πᾶς τε Καδμεῖος λεὼς» 

”Αδραστον εἰς γῆν τήνδε μὴ παριένωι" 470 

Ε/ δ ἔστιω ἐν τῇ, πρὶν »εοῦ ὀῦναι σέλας» 

ΑΡΙΤο: Ῥοσίμας Ισίατ Ότεοη ἵπ πΊθαπα γροπα 

ἈΝαποίαπα ααιιοπα {5 παῖπιας Ἰοηάασσπη πη]({αί. 

Οιο. ὙαἨ, γαἩ, τα, αααπάο Γοτίαπα ἀαί ππα]ς 

Ἐος 5οευπάας, 5αη{ Ἰπ9ο]οπίος, ο ααςὶ 56ΠΏροΥ Γε]ῖοςς οἶπί Για] ! 

475 Ῥγα. Ὦ]εαπη Ίατη : 

Τὰ νιάδαπίιαγ Ίοος : 

ας 4ο ἀῑδριίαιῖς απ]άσπα 

τη]Π{ νετο 565, 

Ἔϊσο απαίεπα Ἰπίετά]εο εί {οΐας ρορυ]ας ΤἨεραπιις, 

Νο αἁπωϊίίας Αἀταδίαπα Ιπ Ἠαπο {ΘΥΤΑΤΗ. 

Θἱ αιιίοπη οσί 1π Ῥας, Ἡέ, απίρφατα Ὠεῖ οσσ]ἀαί Ίαδατ, 

φιαζἰοη, ΟΥ 5εοῖ) Ίυ]ιο αδ[εί]ι οἱ έμεε: απιᾶ οἱ 
πι τυ]ο γεσεϊυείι {λ αὖᾖι, ἀεπιατιά ἴέ πιοί 
αραίι, «ἸἨαγκί. 

ἐξηκόντισα] Ὑἱάε ᾖοαηπ. Ῥυπτίοι. αἆ 
Βορμος]. Απάσοη. 1098. ὮῬοῦ, 
τάδ] Τ,εσεπάμπη ο Ματκ]απάο σὰ σ’, 

1. 6. τὰ σά. νά. Βορμος]. 4. Τγτ. ν. 
415. Ἀοδσυπα Ττοαά. ν. 911. Μις. 

470. ὡς τάχος πόλει Χωρεῖν.] Ὑογέιπε, 

φαπι οεἰεγγίπιε επ γόο επεεάεγο. Βεὰ Ίος 
Οχαοε εδδοί ἐκ πόλεως χιωρεῖν, Υ6] ἐλχιωρεῖν 
πύλεως, ΏΟΠ σπόλει. 15Ο, ὡς σάχος πάλιν 
Χωρεν. Ἠετας]ά. 535. ἘῬαςςῃ. Τδ4. 
Ῥμαπῖςς. 1415. Ατϊδίορη. Τ,ψειείταί. 759. 
Ἠετοάοι. Ψ. τὸ. Ἀοπ Εασίΐ που Ὑα]σκε- 
ηαίυτη αἆ Ῥμωπῖςς. 1409, 1410. Ρ. 476. 
ηθ(ιο Ἠεϊσκίαπα, Ῥγοραπίο ἨἩἨοαίμίο, αι 
οἴίαί ὧς ἂν τάξη τις, Ῥχο ὅσ᾽ ἂν, νετυῖς Ρτες- 
οεάεπβθι5, ταν. 

ὧς σάχος πόλει Χωρεῖν.] Τ,οσῖι ΜΤατκ]. 

ὧς πάχος πάλι Χ. σάλο ϱποιο Ἔντ- 
νηλ]έέας αρυά ἸΠιδσχαν. ϱ. 125. ἍὮΛΡοΟγ. 

πόλει] Τεσεπάιτα επ υπ ἀοσίῖα, 
αμοίᾳποί Ἐπιριάσεπα παρετ Παδίατυπέ, 
πάλι. ἨΜιορο 

475. 5. Ἠος οιοσῖ πιοπίέαπα αἆ Οτδοπέεπα 
εέ Τπεραπος ρεγᾶπεί, αοσΙπῃ ]εσαίμ5 (απ 
6υρετρο Ειετῖέ Ἰοεμίας. Ἰεο]ς | 

474. Ώτο Καλῶς Οοἆά. Δ. Ο. κακως. εί 

Α. οπηϊ(Πί φευ 5εειπἆο ]οςο, ν. 475. Ἰήανᾖ. 
476. 5. ΑΡ. ΦίοῬ. (τοι. ΟΥΙ. Ρ. 445. 

γι: 
476. Σο) μὲν δοκείτω σαῦτ’, ἐμοὶ δὲ τἆναν- 

σία.] Ἱιερο: 

Σοἳ μὲν δομείτω τωῦτ’, ἐμοὶ ὃ' ναντίω. 

Τη1 αΙάσπα νιάἀεαπίαγ Ἠσεο, π]μῖ νετο, 1]α. 

Ῥτονοιρία]εο.  Ἐπεπις αρ. βΡίοῦαιτα 
ΒΕΥΠ. 1, ΧΧΧ. οἱ ΑίΠοπαπα ΤΝ. 1. 

Καὶ πρὸς μὲν τούτους (τούτοις ΑΙΠΕΠ.) ἄελεν 

λόγος ὡς (εἷς ΔίΙεῃ.) ὁ παλαιὸς, 

Σο) μὶν ταῦτω δοκοῦντ᾽ ἐστὴν, ἐμοὶ δὲ τάδε. 

ἸΝορίθΥ Α]οθςί. 45. Σὺ σΊδε κρίνεις, κείνη 
2’ ἐγώ. ΡορΡος]. Α]ας. 1065.  Κεῖνός σ᾿ 
ἔκεινα στε εογέ πω, κὠγὼ τάδε. αρί Ῥοπο]]- 

αςί. ηποίαε Ῥτογοτρία]α 6550. ΟΩτοά νετο 

ΟΙ. Ῥατποςῖις ἀῑσι, «6 Ῥασεμίυπα (δε σζ- 
νῶντ) ἵη ηωΙπίο Ίοςο «6 ποτ ΙπαςΗααπα,”” 
οσο πι]]άπω οἶας τε οχεπιρ]απα πονῖ. 
Ἠοαίμίας, δ) ἐναντίᾳ, αἳ Ίάεπῃ πηθουπα οὉ- 
5οτναί ἆε Ῥασσμῖο. Μαν. 

Ῥτο τν [αν] τία Ίεσε ΤΑΝΤΙΑ. 
ἸΜαικ]απᾶῖ, οχοπηρ]ῖς αἀάε Θβυῖά. ν. Θεύ- 
ρε Εἰ δὲ ἄλλος νοες Σσέρως, κρασείτω 

ση, ἑαυτοῦ γνώμη: » ἐμὲ δὲ μὴ ἐνοχλείτω. Ῥογ. 
ἐμοὶ δὲ πάναντία.] Ίμοσο ουπι Μαικ]απ- 

4ο ἐμοὶ ὃ) ἐναντία. Μις. 



ΙἹΚκΕΤΙΔΕΣ. 

΄ . 4 / ΄ 

4380 Λύσαντα σεµνα στεμμὰτῶν μυστηριὼ, 
” 3 -- λ 

Τησὸ εξζελαύνειν, μηδ) ἀναιρεῖσδαι νέκρονς 
/ / 3 »ὃν ινα / / 

Ῥίω, προσήκοντ οὐδεν Αργείων πόλει. 
/ / 

Κάν μὲν πί9η ῥοί πυράτων ἅτερ πύλιων 475 
λ ώ, . ἡ Ν ΄ 

Σήν ναυστολήσεις' εἰ δε μῆ9 πολυς ελύδων 
ας Ἱς ” Ν λ , λ 21 Ἅ 

496 Ἠμῖν τε, καὶ σοὶ, ξυμμάχοις τ ἔσται δοβύς. 

Σκέψαι δὲ, καὶ μὴ τοῖς ἐμιοῖς »υμιούμενος 
/ 

Λόγοισω, ὡς δὴ πόλιν ἐλευθέρων ἔχων, 
Σφριγόντ ἀμείψῃ μύνον' ἐκ βραγιόνων 

480 Φο]αβῖς ςασγῖς ΟΟΓΟΠΑΓΙΤΩ παγςιετῖῖς 

480 

Πΐπς ειπι εχρε]]α5, ποθαιιε {ο]]ετο οοπασῖς τηοτίτιος 

Ὑ, ααἲ πΙμῖ] αὐᾳησίς οἰν]ίαίεπα Ατοϊνοτώπη. 

Ἐν 5ἳ πο]μΙ ραταστῖς, 5ἶπο Βαοάδας οἰνιέαίετα 

Τααπα σαρεγηαΡίς: 5ἵη πηῖπας, Ἱηᾶασπα Ργοσε]]α 

485 Ἐε]]ϊ ετίε ποὺῖς, οί ΠΡί, οί 5οεῖῖς. 

(οπηδιάδτα αιιίθίη, οί Πο Ιχαξα5 παοῖ5 

Ῥιειῖς, {ππααατα Ἠαρεης Ἡβεγαπι οἰγϊαίοιῃ, 

Βαρετραπηα τεάἆας τβδροηςΗτΏ ος Ὀτασβ]]5, 

Ἐμοὶ δὲ σώνανσία] Ῥαοσλίις ἵπ οα]πίο 
Ίο5ο, ααοᾶ ποηῦ {πιβίίαίαπα; να] Ἱερί ρο- 
τοςί ----δ ἐνανσία. Ίαγηεδ. 

Ἠεαιηῖας ο αἰΏῖ ἐμοῖ ὃ ἐνανσία Ρο να]σα- 
ία ἐμοὶ δὲ σώναντία. Ἑαθμιας νἱάρραιας, 
σώνσία 5οχίρετο. Ὑἱάςε ν. 909. 

Ηεπιαπ. 
4ΤΤ. ᾿Εγὼ ὃ ὑπαυδῶ, σῶς σε Καδμεῖος 

λεώς.] Ἠοε οσί ἴπιμά, ἜΈσο εἰ Ἐεν πιοιδ. 
Ῥετῖίο 4ποφιε αυ Εωνῖρίάς τἰάϊευ]α Ίπα]α5 
Ῥτοεοπί5 Ἱπο]επίῖα εκροπίεαχ γουςα απίθ- 
εεἀεπίῖ, ΣΟΙ μὲν δοκείσω σαῦτ', ΕΜΟΙ δ' 
ἐνανσία" ο υαςῖ Τηεεεῖ εἰ Ῥταωσοπῖς αρα] 
πεηίεηίῖα, εί ρατῖ Ίατο: εἰ ν. 495. Ῥτο 
δ) ποη πιαίε φοτἰρετοαίιιχ σ’, οἳ ν. 475, 
4Τ6. τῶν γὰρ. (πο μὲν) ἠγωνισμένων, ἃο. 
1η ρατεπίΏοςί Ιπο]ιάί Ῥοδ5θηῖ. παπα Ἰδία, 
Λέγοιω ἂν Ίδη, τεοροπάεηί 44 Τ]οςοί αμεες- 
Ώοπεπα ν. 467. φιια ἆθνοαμάδα υοπίγεί ὁ 
αμοά Ίαπι (απάεπα ἀῑσίατας οδί Ῥταοο, 
- {οι νετρα πμ αἆ τετ ερεοίαη{ῖα, 
ί8: 

Δέγοιμ” ἂν ἤδη" (τῶν γὰρ ἠγωνισμένων 

Σο) μὲν δοµείτω ταῦτ', ἐμοὶ δ᾽, ἔναντία) 

Ἐγώ τ' ὠπαυδῶ, πᾶς σε, ὥς, 

Λ{αγκ0. 

το. Ἐί δ᾽ ἐστὶν ἓν σῇ.] Ἐν γῦ Αιοί, 
1 196]]1 εαΙ Τϊ]ας, Ώε (ὤγαοογιπι Οιήι- 
ία Ι)εοἰϊπαιίοπε ὑπιρατίοψαδίεα, δες. Ῥ. 46. 

5οᾳα. Ὑἱάα Ώουν]]. αἆ ΟΠατίίοἩ. Ρ. 160. 
Έτ ἵια Ιοσῖς Πεϊσκία», [αμ (αππεα ἀῑςεῖε, 
ἑέ ἨΟΠ ΠοςοΙΟ ἐν σᾖ, ῬχΟ ἐν αὐτῆ, Ώεπο ἆἷ- 
οἵ.] Πρὺν Θεοῦ δυναι σέλας, θδῖ, ποὺ δύν- 

σος ἡλίου, Ἡετοάοίι. Ὑ. δ0. Ψιϊὰε Ἡσοτα]ά. 
εὰ Αιποῦ, Πο. ]. Ῥ. 51. «Ματ. 

Εἰ Σδ) ἐστὶν ἐν σῇ, πθὶν 6εοῦ δῦναι σέλας,] 

Εἰς τήν Ῥίιαῃ. 1909. (5εἆ νιάε 1ρδίιις εἆ]- 
Ποποπα ΕΙιαηίςςἙχυτη, ν. 1909.) Ρο, 

ἐν σοι] Μανκ]απάις ἐν γῇ. Ρεά {αττὶ ρο- 
{ρδί σῇ Ρίο αὐτῇ, ιῖ ΠΟΠ ΣΤΟ ε5ί αρυἀ 
{Ερεγ]ωα. ἨΜιρε. 

9εΏ δῦναι σέλας,] Θεὰς αὉφο]αίο Ῥτο 
ἅλως. Ὑϊάς 5Ἴρτα αἆ ν. 919. εἰ Μεάεα 
γ.5δ68δ. «Βαγπες. 

Ε; ὃ’ ἔστιν ἓν την] Ἐοτίε εἰ Σ ἔστι σῇδε. 
! Γαεᾖκο. 

480. Λύσαντα σεμνὰ, ἃτο.] Τά ε»ί, Γοδί]ια- 
δα οἱ οπιίκα σαρρίίσµπο τεἰείοπο. ο 

γοςς μυστήρια νἷἀο Ἰϊο ΠοοῖκΤατη. 
Λ{αγβ]. 

μυστήρια, | Ωιαπινῖς Τ6ΤΑ ςαποίαπα μυσ- 

σήριον ἀῑοϊ ἀοοεπί εχ Ηοτοῖαπο Τιοκίσα : 
σἷς οἱ Θεἱο]ίασέος Ῥίπάατϊ: τὰς ψυχὰς διά 

σων µυστηξίων ἀιακαλεισθαι Ἱπ Ἐγιῃ. 

1Υ. βαορΏῦ. 8. «Ἠπος. 
στεφώνων μυστήρια 5απί φεπεγαδΗία οί 

τιοπι υἱοίαπαάα διιρρ{ἰσαξοπιπι δαεταπιεπία. 
Ουῖα υρρ]ιςαπίος οογοζίας 1π Ἱσηαπα 5ιια) 
οὐίορίααοπῖς ρτοίοπάευαπί, Ἠπο ἀῑςιῖ 5η 



256 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΤΕ λτὶς [βροτοῖς Κώχκιστον, ἤ πολλὼς πόλεις 

490 Ἑωυνήψ, ὤγουσα «υμὸν εἰς ὑσερθολάς. 

Ὅταν γὰρ ἔλ3η πόλεμος εἰς ψΊφον πόλεως, 
Οὐδεὶς 693 αὐτοῦ άνατον ἐκλογίζεται, 
Το δυστυχὲς δε σοῦτ ἐς ὦλλον ἐκτρέσει. 450 

Ἐ δ ἦν παρ ὄμμα "άνατος ἐν ψήφου φορα, 

Ἂρες οπῖπῃ οσέ Ροξβίηα, αὖσρ πυ]ίας χθες θε]ίο 

490 (Οοπηπηϊςῖε, οὔθτοης Ἱγαςιπάῖατη οχίγα ΠΟΠΗ. 

Ωπάπ1 επῖτα νοπῖί Ῥε]]απα αἆ ει Γγασία οἰνίιαεῖς, 

ἌΝι]]α5 απαρΗς 5αατα τποτίσπα τοριίαέ: 

Φοᾷ Ίου Ιπογέαπῖπα 1 αλΠιαά ανοτίῖε. 

ΦΙ νοτο ε55εί απίο ου]ο5 πΙοσς 1π οα]εμ]ο Εοτεπάο, 

στέφανοι Ῥτο ἑκετίαις, 5ΙσΏΙΠΗ τεῖ ρτο 16 
εἸση]βεαία, µνστηριον ΠἴΘΙΗ ο5ί ΟΙΠΠΘ νο- 
πεταβῖ]ς, 54ΟΥΗΤΩ, ΠοἩ νο]απάιπα. βίο 
Ἠετοάίαν. ΥΙΤΙ. 7. παΠίατο ἨοππαπογΙΙΤα 
5ΑΟΤΑΤΠΕΠ{ΙΙΤΑ ἀΙο]ί1Υ µυστήριον. Ποἱδς, 

483. προσήκοντ᾽ οὐδὲν] [ Προσήκόν γ᾿ οὐ- 
δὲν, φιιπι ποπ ορογ{εαί, εοππμείαί. Ἠεῖς- 
Κῑας. Ίππο] Τά οδί σὲ, οὐδὲν προσήκοντα, 

υίέ Ἠετοάοί. Ι. 91. σὴν ἐκείνου σιμὴν οὐδὲν οἱ 
(1. 6. αὐτῷ) προσήκουσαν. οἳ ΤΙΙ. 14. σὺν 
δὲ στωχὀν, οὐδὲν σοι προσήκοντα. 495ε)ΥΙ. 
Αραπι. 1089. Ματ. 

484. πολὺς κλύδων---ἔσται, δορός.] Τε- 
τας]ά. 160. 1π αγσιτηση{ο θπη]], εἰς πά- 
λην καθίσταται Δορὸς τὸ πρῶγμα. Ματ]. 

457. ὧς δὴ πόλιν ἐλευθέραν ἔχων.] Τιτ]- 

5οτῖο α]]αά]έ αἆ Ιδειὰ Τηοδδ, ν. 417. 
ἀλλ" ἔλευθέρα σσόλι:. Ῥαΐεί Ἆος οκ ραγίῖοιι- 
Ία δὴ, φοίοεί. Μαν]. 

Ορµπιε Ματκ]απάις: «6 Ιτγϊφοσῖο α]]ιιά1ε 
εἆ Ἰδμά Τηεφεῖ, ν. 415. ἀλλ) ἐλενθέρα 
σσόλι:. Ῥαΐοί Ώου εχ ρατείει]α δὴ 5οὐίσοοί.” 

ἨΜμςσ. 
488. 5. Σφειγώντ᾽ ἀμείψη μῦλον ἐκ βρα- 

Χιόνων. ᾿Ελπὶς γάρ ἔστι κώκιστο», Ἡ, δτο.] 
γετεαέατ, διρετύιώπι τγεᾶας γδροπσια, 
Ραιιοϊογίδι5 Ρτο]αίυτη. 9οά νους» βραχίο-- 
νο βραχιόνων, εἴ οσείθΓῖ οᾶδ15, 5ιιπί α τος- 
{ο βραλίίων, ὑγασ]ήιώπ, ΠΟΠ α εοπιρατα(ῖνο 

αἀ]εομνῖ βραλὺε, ὑγευίδ: [με νοχ βρα- 
χίων, ὑγευϊογ, ΠΘδοΙΟ αΠ Τη Ίδια οἳίς, νο 

εχίεί.] (ᾳαοά Ίος πποάο εοπαραγατί γ]άο- 
ἴατ, βραχὺς, βραχύτερος, (ποπ εί βραχίίων, 

Ιδίιά εδ, ῥγασλίεώι) βραχύτατος, εἰ βρά- 
χιστος.) Ὠϊεάπσιεπάμπα οΡΙΠΟΙ : 

Αν / .. ῥκἩ / 
Ἔφειγῶντ' ἀμείψη μῦ.γον’ ἔλ βραχιόνων 
ι Δ ΄ 4 

Έλπις γάρ ἔστι κάμιστονν ἤ πολλὰς, δι. 
- 

Βραχίονες Οτασῖ» τι ὀγαεμία αί ἰαοεγίῖ 

Τ,αιῑπῖ5, γοὔῦι οί υἴγες ἀοποίαί: ζΣίάεπα 
Ζυεπέιι Πιογγίάα ὑγαελίδ, Ἠοταί. ΤΙ. 
Οαγπι. ν. 50. οί νέῳ βρα χίον, Νοδίες Ἡε- 
ειὈ. 12. Πας {πυ. Τ4δ. νέοι βραχίοσινε 
Νοίιπα οδί βραχίων Κυρίου, εἰ βραχίων 
ὑψμηλόςε. ἘὮτο γάρ ἐστι κάκισσο», Ῥίοβαριις 
Τη ΟΙΓΧ. οἷἵίαί βροτοῖς κάκιστον. ΤΗΡΟΓ- 

ας ]εσῖς, γὰρ αὖ κάχιστον: 4ΙαΤθ, πεδοῖος 
ηΙδί πηθέασῦαί απαρα έπη 1Π 5ο ]οςο. Ας- 
εγαίαπα ΠΟΙΟΠΘΤΗ νοςῖς σφριγῶντα Ρεΐε εκ 
ἀοείϊ5δίππο οοπητησπίατίο 1)αν. Ἠιυμηκοη 
1η Γππαϊ Τμεχίοοι ἘῬ]αίοπίοιτη. ἜΣφοι- 
γῶντα υμὸν, Ἠδείμγ]. Ῥτοππείη. 580. τὰ 
ΦοΠο]αδί. νεάζρντα καὶ αὐξώνοντα. Έτο ἐκ 
βραχιιόνων φεχ]ρῖ Ῥοτυι ἡ κ, Ἱ. 6. ἡ ἐκ, 
ἡ 'ν ΡΙο ἡ ἐν ν. 955. εί 1ρµ. Ταυτ. 7το. 
η]ςῖ αιοά ἡ ἴδῖς ]οοῖ» Τήπσια πεερερασῖα 
65: πο ία Πῖς, [ῶμείφψᾳ Πεἴδκίας 1Πίεγ- 
Ῥγοίαίαγ, «ὁ ο[[οίας δὲ γεκροπᾶστί Ἰά εί, 

υἰάε πιε ἐ[οίας υογοί εοπέιπιε[οδἰ. τέ 

1ιγῦ5 πιοδίγα ἐἰδί γοδροπάεαί 5ΕΥΠΙΟΠΕΠΙ Το- 
Φιαδίπι ο Ὀγασλίῖς ἐογοδίκ  Ἠεα(μῖας: 
6 πο ]αςοῖνίοης τη]ηῖ τοάἆας τεβροηδΙπα ες 
Ἰασρχίῖ5, 1ά ορέ, αἆ Ἰαοετίο», νε] αἆ νῖπα, 
Τοηὰ ἀεάιποσῃς.]. ΛΜΙατ{. 

Σφριγώντ᾽ ἀμείψῃ μῖθον ἓν βραχιόνων 
᾿Ελπὶς γάρ ἐστι κώκιστο.] Ματκ]απάας, 
ἑἁ Ῥτο γάρ ἔστι κάκιστον Ῥίοῦασας Τα. 
ΟΙ Χ. εἶαί βρετοῖς κάκιστον. Ἐν Μιτείιις 

αἆ Ποµεατάυτα, ΟΡρΡ. Ἐ. ΤΥ. ρ. 475. 
 Σφριγῶντα θυμὸν «3Ἠδεπγ]. ἘῬτοτη. 

550. ιδί Φε]ιο]ίαςί, νεάζονσα λαὶ αὐξάνον- 
σα.  Λάάο Ῥίερμ. ῬΒοτσίοι. αἆ Α]εῖ- 
ΡΗτοῃ. ΤΙ. 19. Ετῖριά. Απάτοπι. 198. 
ῬλΠήορίταί. Ίσοι. ΧΥ, Ρ. 887. Ἀοπηαπα 
ΧΙΙΥΙΙΙ. δ66δ. ΧΙ.Υ. ρ. 7Τ6. δια, 
γ. ἀχμαῖο. Λου. 

ἐκ βραχιόνω», ον Ὀγασλῖ. Ππεγρτοίος 
εα υἱγίι [ἱάμοία. Ματκ]απάας Ἠαο οΗΤη 



ἹκΕετιδΕς, 25] 

/ λ /, 

4906 Οὺκ ἄν πο» Ἑλλὰς δοριµανῆς ἀπώλλυτο. 
Καΐ τοι δυοῖν γε πάντες ἄνρωποι λόγου 
Τον Σρείσσον᾿ ίσμεν, καὶ τὰ χρηστὰ καὶ πακὰ, 490 

Ὅσῳ σε πολέμου κρεισσον εἰρήνη (9ροτοῖς: 
] -- . 

“Ἡ πρὠτα μὲν µούσαισι προσφιλεστάτη, 
’ πα. / / ΄ ᾽ ει] ΄ 

δ00 Γόοισι ὃ εχὮρά" τέρσεταί τ) εὐπαιδίο, 

495 ἈΝαπματη Οταεῖα ἔατοης οαρϊἀΠαίο Ῥο6]]1 Ρογϊ]55οξ. 

Έτ ἁιατιπα οπηπθς Ἠοπιῖποθς ταΙοπΙΙΠι 

ἸΜοε]Ιίογοπη 5ΟΙππιΙ5, οἱ Ῥοπα οί ππα]α, 

Ωμιαπίοσιο ραςσ πηθ]ῖογ 5ἵξ Ποπαϊπῖρας, παπα Ῥο]]ατη : 

Οιια: ῥτίπ πα αι]ἆεπα ο5ί σταςοῖπια Ἠισῖς, 

500 Ο0αάϊραδααε Ἱπ]πιῖσα, οὲ ἀα]εοίαίέαχ ρτοσσθαίοιιο 5οὐο]ῖς, 

5οᾳποπίδας εοπποοῖέ, (ιοί ΠΟΠ ΙΠΠΙΕΘΓ. 
ικα. 

489. ἤ πολλὰς πόλεις Συνηψε.] Αὐςο- 
Ἰαίε συνήψε, αἱ Ἠετοάοί. ΙΝ. 80. µελ- 
λόντων δὲ αὐτέων συνάψειν, ὅτο, 9εῖ]. µάχην. 
Ἠίο Ιπίο]ΙσΙωσ΄ πολέμῳ νο] μάχη. Ρίο 
Ῥ]ωπῖςς, ν. 1505, 5. 1,απῖ εοπιηιί- 
ἐεγο. ΛἸ{ανγκ]. 

1,οσεπάιπα ρΗίο: ἐλαὶς γὰρ ἓν κάκισ- 
σον, Ἱ. 6. ἓν σών κακίστων. Ἰμςσ. 

Ἐλαὶς γάρ ἐστι κάκιστον] Ἠῖο Ώιρογ- 
{5 αὖ Ἰοσῖε ρτο ἐστι, οοπίτα ΟΠΩΗΠΙΙΙΗ ϱκ- 
επιρ]ατῖαπα Ώάσπης ης απαραςίας 1η {6γ- 
Πο Ίοςο Ἰεσαίατ, «ποτ οεῖαπα ηματίο ]οσί 
ΠΟΠΠΙΠ(ΠςΙΩ ἀῑκίπας αἆ ν. 451. 

αγπεΝ. 
Ρίο. Ὁ. 109. ᾿ἸἘΕλπὶς βροτοῖς (ἀεῦοτείι 

ε55ς βροτοῖσι) κ. Ὑ. 5εᾳ1. Ρίου. εᾱ, (51. 
ευπι Εάά. ΕιΠρ. ὤγουσα, 564 ἵπ ος, 
Τεῖης, ἔχουσα. 

Εεἴδκ. οοπι]]εἷέ συνέτριψε. Ἀεεῖ. 
1,οσευαίυχ ἐλσὶς γάρ ἐστι κώκιστον, (ιιοἆ 

πηυίανϊ 1η ἐλπίς γέ τοι κώκιστον. Ἀαπι 
ααοά Βίορα 5 ΡΕΠΗ. ΟΧΙ. Ρταῦεί, ἐλπὶς 
βροτ οἲς Σώκιστον, που αἀάμσοτ, πί αὐ Ει- 

πρϊῖάο ρτο{εοίιπα οποάατη. ΕΠσγπιαπ. 
491. εἰς φψᾳφον πόλεωρ.] ΤΙόλει ΙΠάΤσΟ 

Ῥατπες]]. εἰς ᾧπφον, λεὼ, Βίοῦσας 8οχτη. 
ΣΙΤΙ. ρ. 508. Οείργαπη εκ Πῖς ασ εἷ- 
{ανὶ οἱ οἰαίιγας 5απα ος Ῥίοραο, οΏσοι- 
νατο σαι, απαπέπτα ἀοδετεριθτῖπέ οκ- 
επχρ]ατία Ἐατίρίάϊς, οἵαπα Βεοῦσῖ αφ.νο, αὐ 
Ἡςδ ας» πηπο 1η πηαπῖρας νογδαπίγ. Πύ- 
λεως ΡΟ ἴαππρο οί; 4ο ει]άς νοεῖ ΡΓο- 
πιπςἰαᾶοπο ἀίσαπα αΠοί, Ίτα Ἱπνοπίειτ 
αἆ Βποπα νειςις Ἰαπιδίοἳ Φορβοε]. Απεῖς. 

"3995. Εἴ πόλεις ΝΟΡΙΤΟ Τοη. 959. σόλεως 
Ἐδεμγ]ο Ἔπτ. ἐπὶ ΘήΕ. ν. 2. 57. οί αΏνϊ, 

Ῥορ]οε]ος Ο24ἱρ. Οοἶοπ. Ττ1. Τὰ σοῦδε σεν- 
9ειν πήµασα πλεῖστον πόλεως: Βὶο 5οτἵβθῃ- 
ἀαπα Ρίο ΡΙΟ πήματ), ἢ πλεῖστον. πηιιίᾶ-- 
ἔαπα αὐ αΠἴααο ααὶ πησίτο (γαξίτα πεέαεβαέ, 
ΦΘΠΏΣΙΠΑ ΠΟΠ οπταθαί. Λαγκ]. 

Φορμοσ]ες (4ἱρ. ΟΌο]οιπ. τι. Τὰ 
σοῦδε πενθεῖν πήματα πλεῖσσον πόλεως δίςο 
φεγιδεπάιίπι Ῥιίο ϱτο πήματ', ἢ πλεϊσσον 
ΜπατκΙ. Ῥίο εοπ]εσεταί Ο]. Μάσα αριά 
ἨοαιμΙάτῃ. ου. 

Πόλεως. ] Ρίοῦυσιας ΤΗ. 25. λεώ. Α]ίθ- 

ΤΗΤΗ ἵπ πο Υογριις. νιά. ΒορΙ. Απε. ν. 999. 
Ππζ]εαπίε Ματκ]απάο. Γιος. 

Πόλεως, υξ ἀῑβγ]]αρωπη, Ῥες συνίζησιν 
Ἰοσεπάωπη, ης δέ 1Π 5οχίο απαραςίας. 

7ατπιε». 
499. θίοῦοαςὶ ε. Τείπς, ἔτ᾽ αὐτᾶ. 

1Πεγπιαπ. - 
494. ΕΙ δ ἦν τσαρ ὄμμα.] Ῥτίοτες Εάῑεε. 

ᾖ, τηυίαν]ε Ῥατηροῖας: οί Ἠτπιαί 0οἆ, Ε. 
Η οδ5εί Ριτς Ῥεγδοπα, Αΐςο: Ατίς- 
{ορΏ. Ὀψν. 1565. αί Ειιςίοτ. αἆ Ῥ]ατ. τ7. 

ΠΗατά. 
405. δοριµανὴς ὠπώλετο.] Ρίοραι15, δρον- 

µανὴς ὠπύλλυτο. Οοᾷεκ Ῥατ. Α. δορυµα- 
νης απωλλυτο. Ὁ. απωλλυτο. οἱ 5ο ο1ά1. 
Σουροµανὴς πόλεμο, Απίμοίοσ. Πεϊκ], 

Ρ. 146. ΛἸΜαγᾗί. 
ἀπώλετο.] Ῥεπεαιπυο 185. Ε. εί Ρΐ0- 

Ρας 6µρτα, ἀπώλλυτο, (ιοά εί Ἠ]ατκ]απ- 
ἆμ5. ΆἨιας. 

496. Καὶ σοῖν δυοῖν γε] Εοτίε, Καΐ τοι 75! 

δυοῖν γε. -«4φιί νο] 1έ ἰαπιοπ. Αἰίεταπα 

Ώοπ Ώσπο οοππου{1 νιἀσίέατ. Εί Ιία ἱπνοπί 
η Φίοῦυσο, Καΐ τοι δυοῖν γάρ. (οάεςκ Ἑ. 

οί οί ια, 

δυει λογων. εἰ Ὁ. λογω». Έ6ἵ δυοῖν Υετο 
λόφου Ἰηπυ]ε ἄμφω σὼ λόγω, Τὸν κρείττον 
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/ ον / ρω ο / ο Ν 

Καΐρει δὲ πλούτω. ταυτ ἄφεντες οἱ Λωκοί, 
/ ΄ λ λ ο, 

Πολέμους ἀναιρούωεσ»ων χωὶ τον ἤσσονα 

Δουλούμες. ὤνδρες ὤνδραν καὶ πόλις πόλιν. 496 

Συ ὃ ὤνδρας έχρους Οεοῖς, «ανόντως ὠφελεῖςν 

606 Θάπτων, κοµίζων 3 οὓς ὕδρεις ἀπώλεσαν. : 
στα 3 2ο 

Ουτ ἂν γ ετ ο 

Έη σααἀεί ἀῑνιαῖς. 

Ῥε]]α 5α5οἱρίπιας, ο ΙΠ{ΘΥΙΟΥΘΠΙ 

” / Φ 

«ώς Κασανεως περωύνιον 

σα ἀἰπα]έρηίος, Ἱπαρχοῦϊ 

Ὕτατη ντ τοάΙσίπαιις ΙΠ φογνΠίθτη, οί ἀχος Ι1Ώοτη, 

Τα νετο Ποπαίπος Τθογυπα Ὠοδίες, πποτίαος Ίανατο γ5, 

506 Βερε]ῖθη5, εί οΙταΏ5, 41ος σα ]αδθῖα ρεγάϊά[έ, 

ἌΝοπ εχσο τοοίο (Οᾳαραπαί Ελποῖας Ιοίαπα 

ὅστις ἐστὶ, καὶ πὸν ἥσσονα, ΑτὶδίορΗ, Νάδ, 
119. οἱ 589. εί Ἰςουταίες αεοιξδαραίατ αὉ 
1 /γ5ἵππαςμο, αιιοά ποὺς ἧππους λόγους Ῥο5- 

φοΐ {αζθγ6 κρείστου:, Όται. Ώο Ῥοτπιμίαί. 
Ὁ ο ο τη, Ῥτο κακὼ Ποϊδ]ῖιι5 

χαλά. «Ματ. 
καί σοι ΡΤΟ νείετῖ καὶ σοῖν τεεορὶ ϱΧ Βίο- 

Όσο, ααϊ εί γὰρ Ἱερῖ ρτο γί. «ἨΜωςς. 
ΡίοΡ. (ἄςθ5η. κρείστον. (Ίππο. κρείττονα) 

οἱ ΠΙΟΣ κοεῖττον. ---Ὦτο κακὰ Πείςκ. κα- 
λά. «Μιας. 

500. Ποιναῖσι δ ἐχδά] Ὀυυπαπαρις 
απο Ῥοπο 5εΠ5α Ῥαχ ἀῑαίατ Ρωπῖς νε] 
Ἐιτῖϊς Ἱηπηῖσα, φαεἰς[αςϊ]οί Φίοραϊ Τζοισι ὃ᾽ 
ἐχ9ρὰ, Ἱμιιοῖνι υθγο ἐπίπιίεα. 4θ «πο 
ἀποιίατϊ νὶκ ῬΡοϊοδ. ἍῬτο σ Ἠος Υεσευ, 
Τάεπι, οί Οοἆ. Α. Σ. [Εεϊδεῖας οοπ]]- 
οἵς, Ποίµναισι δὲ 9αλεραῖς τέρπεται τ᾿ εὖ- 
παιδία. αὈῖ, οΡΙΠΟΣ, ε ἴδια 1π Ποίμναισι 
εδί ο Τγροίμεία.] Τέρπεταί σ᾿ εὐπωιδία, 50. 

ε{ρήνη" πάς κουροτρόφος Θ«ὰ αρρε]]αέι 

Ῥασ, ῬαεσἩ. 414. ὨὈεϊπάο, Χαίρει δὲ 
σλούτῳ" οὐ αιιοᾶ Εἰρήνη βαθύπλοντε νοςα- 

έαν Μοδίο 1π ΟτθερΏοηίθ. Μαν. 
Ποιναῖσι] Ῥίοῦαας, αὈί 5µρτα γόοισι, 

ααοᾷ πιθ]ῖας. Ὑ οἱ 5ἷο {απαεΏ ΤΠ, Φφο- 
ναῖσ. ΊΜιδς. 

Τοιναῖσι] Νοη τοείο Οαπίογας τεἁ]ἀ[ί 

Ῥωπίδ, 4πατε πος Ροδυίπηας Εωσῖος αΡΕΥ- 

τ6 οπῖπι ἵᾷ Ποιναὶ ἵπ Ὥος Ίοςο αἱρηϊῆσαί: 

ἀῑσῖε επῖπα Ῥοδία, ρασεπι ο.-5ο Μαρῖς οΓ- 
ακαῖτπαιω, Εως αὐίθπη Ππγῖσαπι. Ίος 
πονΙπῃ Ίου εσε; Ῥαμραπίας οπῖτ ἵη 1,4- 
οοπῖοῖς αἲί: ὅσι σᾶς Τιμωρίας οἳ παλαιοὶ 

σῶν ἀνθρώπων ὠνόμαζον Πουάς. Ίάετη ϐΥ- 
πες. η Ἐρϊσδ, σὲ ἩοργοΏῖας: Τριναῖς, 
ἐφικσαίς ᾿Ερινύσι πιµωρίαι. ἘΦάΕΙΑ γει- 
Ῥα ῬΗΠανοσΙπας. Ἰατπεδ. 

3 -- . ψ 

εὐπαίδιῷ 9ίοΡ. Ἐτϊπς, Ῥεεᾷ. 

Αἱά,. Ἐτι). ποιναῖσι δ, Βίοῦσοις φύοισι ὃ.. 
Ἠίπς εχ οοπ]εσείμτα ἆράῖ «πόνοισι δ. Βίο- 
Ρας εἰ «ο. Α. σέρπεται δ. Πεγπιαπη. 

601. 5. Οοπΐος Απζίορμα!. Ἔας. 035. 
605. . Ῥο). 

509, σπολέμους ἂν αἱρούμε-α, δίοβαρις5. 

πηα]ο. ἈθπορΙοῃ. ἸΑνας. Ν. Ρ. 506. ἄνε- 
λέσθαι πύλεμον ᾧ ἂν βούλησ»ε. 18ο0γαίε5 
περὶ Εἰρήν. Ρ. 950. Ἡοτοάοι. Υ. 56. α0]- 
αὖς οεουσπῖ. Λ{αγλί, 

Φίοραῖ ο. Ἐτΐπς, ἂν αἱήμεθω καὶ σὸν 
ἥστονα. «Εόγπιαπηι. 

204. ἔχ ροὺς ΚΑΙ θανύντας. ] Ουυας 

ἐκ ροὺς 2 ἈεηδΗ5, ποη Τήπσιιᾶ, ἀῑοΙξ Ώος- 
{65 γιοδίε, ἸΤποὐαπῖς: 1ησια, Άτσι- 
πηρηίο, ϱὲ 5οᾳαεπΏριας ταυ]ίο ππο]Ίις 0Π- 
γοη]55οί : 

Σὺ δ) ἄνδεως ἐχεὺς ΘΕΟΙΣ, Ἀανόντας ὠφελεῖς' 

τηοποσγ]]αρῖες Ῥορίέο Θεοῖς, Ἡέ «.ρο. 14- 
Ρηῖ πο αἀαναπί.  Ῥοπας ΤαπαὈῖ πο ο)- 
ο] ἀοθεί, πο τηασί5 ΎµαπΏ Ἱπέτα ν. 1211. 

Ἐν τῶδε λαιμοὺς τεεῖς τειῶν μήλων τεµών. 

Ἐν αλ «ο αὐςοπὶ Ἰπνεηϊ Ροδδυηέ. 
Καὶ νΙάοίαχ αἀάίιπα Εαΐδε νοσβῦπ]ο -α- 
νόνσας, Θἰίαπι ηιογέιοδ,. πε ταβρῖ5 επιρῃα- 
εἴσαπα ν]άρτθίαγ: ποἨ «οπρΙάεταπΏ θα απῃ- 
Ρἰραϊεαίοπι νοεῖς ἐχθροὺς Ἱία πιά Ῥο- 
απέρ. Ὑιά. ΑτϊςίορΏ. Νεφ. ὅ8διΙ. Βατροχ. 
967. Μαν. | 

ἐχθροὺς καὶ] Ίμερο επι ἈΤατκ]απάο 
ἐχθροὺς 9εοῖς, ααοά 5εᾳπεηίία πιχο ϱΟΠ- 
Ἀτιραπί.  Ἐτοηιοπίαίαπω οί α πηυ]ς, 
Ῥγαεῖριθ νεο α ὨὈεπποδίμεπο, ἐχβρὸς 
φεοῖ. ΠΜιδΕ. 

605. οὓς ὕθρις ἀπώλεσε.] Μείυτη 5ιας- 

σοτετεί, οὗς ὕθρεις ἐπώλεσαν. Αἰάσιπι 

οσέ ὕδρει, πί Ἠοτο. Ἐωτ. Ἴ69. ΒαοςἩ. 
945. Ἰοπιοδί1. πρὸς Πανταίνετ. ο Ώπεπη. 



Ες Σι 

Δέμας κωπιοῦται κλιμάκων ὀρ9οστάτων, 
ς] λ / 1/ / 

Ας προσβαλων πύλαισιν, ὤμοσεν πὸλιω 
Πέρσειο «εξ 9έλοντος» 

δ00 

ἦν τε μὴ έλη" 

δ10 Οὐδ' ἥρπασεν χάρυβδις οἰωνοσκόπον, 

Τέφριππον ὥρμα περιξαλούσα χάσµατι' 
./ ” ΔΝ / / 

Άλλοι τε Κεντωι Ἄρος πυλαιἰς λοχαγεται, 

Οοτρις Γαπιαί ὧπι 5οα]ῖς ογοςίῖς, 

Ωιας αάπιονοπς Ρογεῖς, Πατανῖέ 5ο 1Ώθπα 

Τε]οίπταπῃ, νο]εηίο οί πο]οπίο 9ο. 

510 Ἄεαιο γεοίο ταρυῖε ΟΜατγθάῖ5 απσιτεπι, 

ΟΩααάτήασαπα οσα οἴγοιπηρ]εχα νοτασίπο, 

Α]αιο ἆασος Ίπεεπί αἆ Ῥοτία», 

Τναπ5δροποπάο 5απαί Ῥατηοθῖις, ὕερις οὓς 
ἀπώλεσεν. ΤΠΟΠΟΤΟ οπαϊςᾶ. Οπι αἴρας 
πηο(ῖς Ίαςο τοβηοῖ Ῥορδῖπί, (]ερῖ επῖτη ρο- 
ἴε5έ οὓς ὕθρις γ ἀπώλεσεν) νι]ραίαπι, Ἰσθί 
πηοπάοξαπα, τοἨαι.  Όο 5εηδιι Ἡ οιρῖ κο- 
µίζειν νῖάε ἀοεεϊρβίππαπα οσα. Ταγ]ογαπα 
αἆ Τρία ΠρίίαρΗ. ὅτς, Ρ. 50. ο. Τοπ. 
40Ο, 1759. «Θάππων οδί εἐρε[ίγε υοἴες : 
οί Ιία κοµίζων. «Μαγκί. : 

Σομίζων ϐ) οὓς ὕβρις ἀπώλεσεν.] “« Ἰοίσαπη 
ειισσθγογθί, οὓς ὕβρεις ἀπώλεσαν. Ματίς]. 
Έτιι οπεπιρῖῖ αάαίί Ῥογδοπις, Ἡ ετας]ίά. 
927. Ῥοίες οίῖαπι, ὕβεις διώλεσεν. 5εᾷ 
γοτα νΙάθίιν Α{ιιςστανΙ οπηεπάα{ῖο, ὕβρισμ’ 
ἀπώλεσεν. 1ρ5ο οἴίαπίο, Ί]οετο. ἔαχ, 180. 
αἀάο Ότεςι. 1057. 1659. διώλεσαν ϱτο 
ἀπώλεσαν πηΘίτΙπα ρορί]αξ Ιπ 5οπαχῖο ᾱ- 
ριά Ὠϊομ. (ᾳ55. οίαίο α (ᾳαίακοιο Λά- 
ναι». Μιςοε]]. Ῥοδίμυπ. Χ. Ρ. 538. Τ. 

Ῥογ. 
οὓς ὕβρις ἀπώλεσε.] Μοίο »αοευγχῖέ 

Ῥατποςίιις Ἰεσοπάο ὕβρις οὖν. Ματκ]απάο 
Ῥ]αερί οὓς ὕβρεις ἀπώλεσαν, πέ ἨῬποςΠ. ν. 
945. Ἠοτςο. Ευτ. ν. 759. ἨΜαϊτη, οὓς 
ὕβρισμ) ἀπώλεσεν. νιά. Ἠοτς. Ειτ. ν. 180. 

Μιςς. 
606. Οὔτ᾽ ἄν Υ) ἐτ᾽ ὀρθῶ».] Οοἆ. Α. ουτ᾽ 

ὃν ετ---Εοτίθ, Οὔτ) ἄρ ἔτ ὀρθῶς, Δεφιε 

ἐπί Ίαπι γεοίθ, ἃο. παπι ἄν Ρασάπα Ἠ]ς 
Ἄροτο υἱάείι, θ6ί Ῥεῖπια ἵπ ἄρα Ἱπίογάυτα 
Ίοησα ον. Τίουπηιο εί, Ώωο Ἰοηίς 
Έταςο εκ Ρείεοπα Ἰοςοῖ, οἱ αιιαςί Τῆο- 
5ος Ἱία Ἰιάϊσατεί. ἘῬτο Καπανέως Α]ά. 
Καππανέως. ἸἨεϊφκίις, Οὐποῦν ἔτ᾽ ὀρφθῶς. 
εσί Ιηίρττοσαίῖο, Ἱπαιῖέ, Ἱχοπῖσα. 
Ὕουουι Ρχοχίπης δοᾳιιοηΏῖί, Δέμαως σχαπ- 

γουται κλιμάκων, Ὀτοάσοις Ιπίε]]οχίς ἐν 
ΑΠίθ κλιμάκων, 5ἵηε πηθηέῖοπο αλ Τας πλι- 
ΙΩΠΟΠΙ5 1Π «οπίοχέι. Φοῖο ἐκ εὲ ἀπὸ οἱ διὰ 

εαρο τοιίοοτῖ: Ίος Ίοσο {οτίο Εαοσῖς, χαπ- 
νοῦται ᾿κ κλιμάκων" αιοά απιαῖας 5οτβί- 
{αχ καπνοῦτ) ἐκ κλιμάκων.  Γαοῖια οπαῖί- 
α Ῥοίπῖε κ απίο οππάσπα Πίοταπα» νά 
Ῥμαπῖςς. 1195. ὨΏο Ὑοιρο καπνόω, ᾳιιοᾶ 
Ὀγ]ριχσῖας νετί Λπο πιασεγο να] ἵπ- 
ελίο, υἷὰς οεπω ἵπ που αἆ Οἰεπατά: εί 
Απίοείσπαπιη, ρ. 480. ο. 4ο. Ἀοη 
οσεοῖς ἵπ Γ,οκὶοῖς να]σατῖριας. Πε]ααϊ 
νοιςίοποιι Οαπίοτϊ οί Ῥατπεδῃ, οααῖ ϱο- 
ἆσπι ἔογο πποάο νογίαηΠέ καπνοῦται, Ττους. 
ν. 8. 2868. Οσοίεταπα οκ Ίος [ασίο (08- 
Ραπεῖ, ααϊνί5 φαῖ εχροαΚ[ίο 5σα]α5 α5ορΠἀθ- 
Ραΐ, αιιαςῖ εκ {οππππ]α Όαραπεις νοςαρα- 
ας Απδίορμοπ αραιά ΑίποπΦυΠι ΥΠ. 
9. [ρ. 956. 9.]. Ματ. 

οὔτ ἄν γ ἔτ] ἨΜ5. Ε. οὔτ ἂν ἔτ' 
Όρηδι5 Υοἵο που ἄν, Πος οὔτε, ραῖῖ Ῥοίθςί. 
1,οσεπάιπα ρα{ο : 

”” 3 .- ’ 

ἐκ ἆθ' ἔτ' ὁρ.)ὣς Κωπανέως μεραύνιον 
.» ο. ν 3 , 3 , 
δέµως απνΏτ᾽ ἔμ Άλιμάκων ὀε}οστώτων. 

Ὅυι ὧρ Ρτο ἂν εἰ καπνετ᾽ ἐκ Ῥτο καπνᾶ- 
σαι Νατκ]απάο ἀ4ερεο. ἍΆ{ιςσ. 

Τ.οσο, ἀκᾶν ἐτ᾽ ὀρ ώς, 11ο ἑσίέιυ" γεοίε ἄε- 
ἴποορς ῇηιαί εογρι ϐαραποί ὃ οσί ΙΠπίεΓ- 
τορα(ῖο Ἰγοπῖσα, Ἠσαῖσ]. όν 

507. αἉλιωώκων ὀροστώτων, ] σι ραιιῑτῖ 

Ροΐοςέ ἐπὶ, πέ οἶπα "ργεος, Οάγ5». ΤΙΙ. 
951. 6Ηπη πυρᾶςε, Βορῃ. Ἐλοσίτ. 909. 6ππα 
νεὼς ο]αςᾶ. Ῥμί]ου. 647. Μιας. 

αι 
608. 0οἆ. Ο. συλησι. Ματ. 

509. Θεοῦ «ξλοντος, ἃς. ΕΧ 4ΣΕΗΥ]. 

δορι. ΤΗς6Ρ. 455. Θεοῦ σε γὰρ Ἀέλοντος ἐκ- 

πέρσειν πόλιν, Καὶ μὴ Φέλοντος, φησί», 
{ατλ. 

510. Κάρυβδις] Τενγῶ Ιαίέτις ἵπ ος Ίοςο, 
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Πέτροις καταξανἈέντες ὃ ὀστέων ῥαφάς. 

Ἠ νυν Φρονεῖν ἄμιεινον ἐξαύχει Διος, 

δ15 Ἡ στοὺς δικαίως τοὺς κακοὺς ἀπολλύναι. 

Φιλεῖν μεν οὖν χρη τοὺς σοφοὺς πώτον τέκνα 

Ἔπειτα τομέας» πωτρίδα σ Ἶν αὖὐξειν χθΞῶν, 

Καὶ μῇ κατάξαι. σφαλερὸν, ἄγεμων )ρασὺς, 

ΝΜεώς τε ναύτης" ἤσυγος καιρῶ» σοφός. 

690 Καὶ τουτό μοι τἀνδρεῖου ἡ ἡ προμ αία, 

δ10 

ΑΔ. ο αν, ν Ζεὺς ὁ σιμιωρούμεενος᾽ 

Οοπέτ]ά ςαχῖς Ο551Ι1πῃ 5 {1γα5. 

Αι Ισίσαχ σ]οτῖετῖς {6 Ῥ]α5 58ρεγε 4 παπα ῇογεπ, 

515 Αα ἆεο» Ρεγάετο ππα]ο5 θααάπα Ῥυία. 

Ορογιεί Ισῖεαν φαρίοπίος Ρτίπχπα φμἱάστα 4πηαγα Ἠθοχος, 

Τ)οϊπάς Ῥατοεπίθς, οἱ ραίτίαπη: 6414π1 οροτίοί αἩσοτο, 

Έτ ποπ {αησετο. Ταρτῖοα γες εδἰ, ἀάκ πίπιἰς αιιάας, 

6ιβετπαίοταιιε πανῖς Ρ]ασῖάας Ῥγο {σππροτο, οδί 5αΡῖοΠς : 

590 Ἐῃ Του παϊμῖ {ογίαάο, Ῥταάεπίία παιο. 

44. 9885 εταί ο αριίει νιπάῖσαης δοε]εγα : 

Βογ]]α εἰ ΟΠατγρᾶϊς ποία ε5ι Ἐαραία ες 
Ἠοτηστο. οἰωνοσκότσον | Απιρημώσαιση πο- 
ίαϊ Ῥοδία, ααϊ αρφογρέας α ἵθττα ρεσῖε αἆ 
ΎΈμερας. Ὑἱάε αἆ Ὠυ]ας Ἐαρ. ν. 996. εἴ 
δίαπα Γπεραϊά. Τ,. ΠΠ. ἨΒαγπεδ. 

”Αλλειτεκεῖται, ἃς.] Ἡερείο οὐ» ἐρῶς, 
εχ υ. 506. Ἐί αἀμιο Ῥταςο Ἰοᾳυαγ 
αιιαδῖ εκ ΤΓμεδεί ορίπίοπο, αὐαπι 1ρ5α 
Πηχοταί. παϊῖς Ἰπςο]οπίογ. ΑΠοηιϊη ]εσί 
{οτίο ροδ5εί λλως, [)ιδίτα. Ώε τεθρίπ- 
πω ἅσματι Απιρηϊαταϊ Ἠΐο, εί γν. 907. 

ααοσᾶά Ἠος {εππροτο ποπάαπα 1 αδα Ει]ςςθ 
φοΡίε Ῥμ]οξίταίις, ν]ιὰο Ὑα]εκεπατίατα 

αἆ Ῥπωαπίς. 44, δ. ἈἨΜανγκ]. 
δ15. Πέτρες καταξανἔνσες] Βοββο- 

οἷος Α]ας, Τά, πέτροισι χαταξαννείς. Νος- 

{ει Ἔχοαςς. δ11. Δακρύος καταξανθεῖσα. 
ῬΠαπίςς. 1161. σπᾳὶν κατεξάνθαι βολαι;. 

Λ4{αγΚ]. 
514. "Ἡ νὺν φρονεῖν ἄμεινον ἐξαύχει Διός] 

Ὑιάθίασ ἆεθδε ῬΤΟΠΟΠΩΘΗ, ᾿Η νυν φρονεῖν σ 
ἄμειον, ὃς. ος 19600 νυν εδί επεΠΏοιτη, 

ἐσίέμγ, τε 5.ρε ἵπ Τχασ]οῖ εἰ Ἠετοάοίο : 
νιάο ΤΗ. 192. πρ, υί Ἠϊςο, πια]ο 5εγ]Ὀῖ- 
έατ σὺ νῦν. ῬΓΟ σύ νυν. Ῥεφήασ: Η Θε- 
οὗς δικαίως σεὺς μακοὺς ἀπολλύνμ.  Ὑεἵ- 
{υπέ: «4ιά ἆθον Ἰδίε ρεγάεγε πιαίος Ταΐεα- 
χϊ5. Ἀμρρ]εγοτυπί αέεατί, ααῖα ἐξαύχει 
ΏΟΠ Ροεμῖέ τερείΙ οοπηπιοάε απίο Θεοὺ:; ἆ- 
πολλύναι. Ἀοπ ἀἆαπππο: εί πετ 5ο]εί; 

νιάᾳ ν. 507. δεά {οτί ρτορῖας οταί τε- 
ΠΙΘΟΙΗΠΩ, Ἡ Θεοὺς δικαίου, ἃς. «ἁωί «- 

Φτέλίηι οθτιδείο (εοπεεἆε) 1)εος Ῥεγάετε πια- 
[ο ᾖοπιίπε». εἷε Υ. 506. Θάψαι δικαιώ, 
Φάδιι 6611560 5ερεἰῖγε. ἨΠοτοάοι. Ι. 89. 
Έανοί Πῖο νεγδας εοπ]εείατα» 5ροΓΙΟΥΙ αἆ 

ν. 450. ἐχλροὺς Θεοί ΤΡΙΤΟ ἐχφροὺς μα) : 

ααοάἀ αἆ 5οηςΙΙα αἰπεί. αἱ εί ν. 521. 
Ζεὺς ὁ τιμωρρύμενος. Μ{αγλ. 

"Η νυν φρονεῖν ἄμεινον ἐξαύχε ει Διός.] Ῥες- 

9ἵΏιο ΡΙΟΠΟΠΙΘΗ (Φρονειν σ ἄ.) Ἱπεοτεῖί 
Ματκ]απάιις, οαάθτα Πίεγαπι οἸοτάα οΏεί- 
ταης αἆ Νοφιτῖ ΤρΗ. Αι]. 4Τδ. ΆῬοῦ. 

Α]ά. οἱ οά. νε. ἤ νον. «Πεγπιαπτ. 

515. Ματκ]απάιας Ῥγωίει περεββιαίαπα 

οοπ]τοῖξ. δικαι. 
516. Ψοτιιπε: αι Ίεος }μδίε Ρεγάεγε 

΄πα]ος {α{θαχῖ5. Βαρριενεταηί νο τη ααῖα 

ἐξαύχει ποπ Ῥοϊι]έ ταρεῖῖ εοπηπιοἆς απίθ 

Οιὰς ὠπολλύναι. ΝοΏ ἆαπππο: οί Ἱία βοτῖ 
οἷοί: νῖά. ν. 507. Φθᾷ Τοτίο Ῥτορία5 
ογαί τοπηρά(τη ἢ εὰς δικαίου. ἁιί «Ὀφιπι 
οθπδείο (εοποςᾷς), Ἴλεος ᾖογάθτε ιαί05 
Ἰοπιίπον. Δδἱς Υ. 658. θάψαι δικαιῶ, Ίτιδ- 
ἔπινι Ο6Ί8ΟΟ δερεἰἰγο. ἩἨετοάοί. 1. 89. Ἐκ 
Μαικ]απάο. Ἠετοᾶοι νογυα επί: δι- 
καιῶ, εἴ πι ἐνορῷ πλέον, σημαίνειν σοί. 

Μιας. 
517. πατρίδα ο, ἅν. Βοπρῖ Ῥοΐεςί, 

πατρίδα Ἡ», εἰ Ραἰγῖατη δια, ο ὅς, 5μ119. 
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Ὑμᾶς δ᾽ ὑερίζευ οὐ εχρῆν σοιάνὸ Εξ ρι, 

παγκάιστε. 

δ96 Θης' ου γὰρ ἥκει πεὸς σὲ Ζηρύσσων ὅδε 

Ἁλλ' ὡς έμν 

” ο / ἡ] ε/ 

590 Δρᾶν τὰς Αθήνας ταῦτ ἄνω γὰρ ὤν ϱέΟ/ 

ος Υετο ποπ οροτίοραί ἔαπα εοπίηπηθ]ῖο5α ασοτς, 

Ο ρεςςῖπαο, Τή6. ΤΓαεῖίο, Αἀτασία, εοπωρεῖτης 05, 

Ἐν ποηή ατιίο ΏΊθΘΟς Ξ6ΓΠΊΙΟΠΟ5 {11ος 

595 Ῥοπα»: ηπΟΏ οηίτα γοπ]ί αἆ {ε ΙἸδίο ρταςσο, 

Βοά αἆ 1ης: οησο πο» οιἵαπα οροσίεί τεδροπᾶετο, 

Ας ρηίπχαπα ααἰάσπαι αἆ ρεῖπια ΠΡΙ τοροπάεΡο. 

Ἄοη ασποδοο οσο Ογοοπίοτα ἁοπαίπαπα ΠΙΘΙΤΗ, 

Ἄεαιο Ρ]ας Ρο55ο, πί εοσαί 

ὅδο Αθλεπας ἶξία {αεοτο. 

Ὦο νεγΡο αὔξειν νὶάο ππασπΙπα απ]πηας- 

ΘΗ. ΣΥ, Αλωνν, έγε στόμα, 
Καὶ μῇ ̓πίπεοσΏε στων ἐμιῶν τοὺς σοὺς λόγους δι6 

ἡμιᾶς κἀποκρίνασδα, γρεών. 

Καὶ πρωτα μέν σε πρὸς τὼ πρῶτ' ἀμείψομαι, 
Οὐκ οἱ δ ἐγὼ Κρέοντα δεσπόῥουτ' ε ἔμο 590 
Οὐδὲ σ»ένοντα μεῖζον ὡστ ἀναγκάσαι 

ΒΗ5Ηπη οπἵπα Πμοτοπί 

Αδρ. οί οπῖῖέ ουσ Υ. 635. ἍἈἨεοίο. οί 
ία Ἠεαιμβίή5, οκ οοπ]οοίιτα, Ὁ. 699. ΨΕΥΡΟΥΕΙΑ ἵηπ ΔίΠεπαιπα, 10. ΙΤ}. 15. 

ΦΜΜαγκί. 
6186. Ὠϊδάπσιϊέ ποπ ππα]ε ἹΜατκίαῃ- 

4ας: 

σφαλερὸν ἡγεμὼν ρασὺς» 

ἤσυχος καιρῶ, σοφός. 

Μμδα, 

Νεώς τε ναύτης. 

519. Νεώς σε ναύτης ἥσυχος καιρῷ σοφό». .] 

ὨΏιεάπριεπάα Ἠαο νΙάεπειτ : 

σφαλερὸν ἠγεμὼν «ρασὺς, 

Νεώς τε ναύτης. ἤσυχος καιρῶ, σοφός. 

ΤΠ νοατεα ουῖ Ἠάπο 5ου, Ρα μάπα 
1φειά ΜΟΙ ποίαδῖς, υέ ν. 476. ΧΝεώς σε 
γαύσης, 56. αρασὺς, οςί σφαλερὸν χρημα. 

δεπίεηίία Ἠσο Ἱία εὔετίατ ἵπ Ἐιπρ. Αη- 
Πορε: 

ἐγὼ γὰρ οὔτε ναυτίλον φιλῶ 

Τολμῶντα λίαν, οὔτε προστώτην χ.γονός. 

Λ/{αγκζ. 

520. σώνδρεῖον θ5ί σὸ ὤνδρεῖον, Ἡέ 896, 
6ἱ αἰβι. Οιαπάο ο 6 α ϱΟΠΟΙΥΤΙΠΕ, 
ρε οοα]εσειηέ ἵπ ω: Ίου {οτεί σώνδρεῖο». 

Λ{αγκ1. 
531. Απίς Ἐξαρκέσας, 0ο. Ο, Ρτβςίέ 
ος. ΙΥ. 

ΡΙΟ σοιώνδ Α. τοιαυτην. ἨΜαγλ. 
Ἐξαρκέσας ἦν Ζεὺς ὁ σιµωρούμενος.] Ῥετ- 

80Πα5 ταςείο αοθιο ἀῑδαηχίε Έγτνβ]εας 
αριἀ ἹΜιβρταν. ϱ. 154. ἠ᾿Εξαρκέσας ἦν 
σικωρούµενο:. πί 1ρΗ. Απ. 14927. ἆρκει 
µάχιας σιθεῖσα, ΕΧ νετα οἱ εἰεσαπίί Ἡατά[ο- 
ηῖς οπιοπάαΒοηπθ. Ότοςι. 1609. ἀρκέσω 
δ) ἐγὼ λέγων. Ῥογ. 

ΑΡ Ἠος Υοτδα Ιπολοσαέαχ Αἀάταςαά ῥᾷσις 
π Ῥαΐ. πθτη 56ηι1οτς. Τη γα]σαις Ῥτα- 
εοπΙ Πριν αὐτὰ. 5οηαοπίί οὔἵστη γετςΗ. 
γεταπα γἱάρταπι Ἐγτνν]Ιέας ο Ηοαίία5. 

λ{μς5. 
Ἐ]οεσαπίοι Μαιεῖα οοπ]]οΙί Ζεύς σφε τι- 

µωρέμενος. Ὠείοπάϊ ὤππεη νι]σαία Ροίεςί, 
ΗΕεΙπαΠπ. 

599, ΣΥ, "Αδραστ, ἔκα στόµα»] Ώο 
Ρήγας, σΏγ ἔχειν θί σῖγ ἔχειν στόµα, νιάᾳ 

γαἸοκοπαωτ. αἆ Ἐλιτιριά. ΗΙρρο]γί. 667. 
αἀάο Βαεοςῃ. 1075. Ρο. 

δ96. ἡμᾶς] ἸΤά οσί, ἐμὲ, αέ ραβδίτη. Ἠΐο 
ΏΟΠ α]ίος ο55ε Ροΐίοδί, πθαµε ν. 1081. 

ποιο 1ρμΐσ. Ταυτ. 605. Ὑγἱάο 5Ἴρτα 
ν. 11Ο. ΑΜαγ. 

Αλλ᾽ ὡς ἔμ] Ὡς Ῥτο εἰς, Ὑϊάς Νοίας 
αἆ ΗΙρρο]γίατῃ ν. 1996. ΆἈαγπες, 

62Τ. Καὶ πρώτα μέν σε πρὸς τὰ πσρὠτ' 

| 
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Τὰ πράγμα». οὕτως, εἰ σιταξόμεσα δή. 
: .- 3 Δ 

Πόλεριον δὲ τοῦτον οὐκ ἐγω κανίστα κου 
οἱ ΣὉ λ ” κ το 3 / / Ἕ 

Ος οὐδὲ σὺν τοῖσὸ ήλἜον εἰς Κάδμου χδονα. 595 

Μεκροὺς δὲ τοὺς ανόντας, οὐ [λάπτων πόλη, 
.» 2 / 

696 Οὐδ ἀνδροκμῆτας προσφέρων ἀγωνίας, 

Θάψαι δικαιῶν τὸν Ἠανελλήνων νόμιον 

Έος Ἱία, οἱ 1155ί ασοτηι!ς 5οἶ]ῖςςῇ. 

Ῥε]]ιτα αιέοπα ος οσο ποπ Ιποῖρίο, 

Ωπἱ ποφυο εὔτη 1545 ἵα Οαπαῖ ἔεγΓαπα 1ν!, 

Φοὰ τποτίΟΣΙΤΠΙ ΟΔἀαΝΥΟΓΑ, ΠΟΠ Ἰεεάεης ΙΤΡΕΠΙ, 

555 Νοηαο αΗετοπς οεγίαπιίπα, ἵπ αιήθις οσσυπηβαΏί γ{, 

Βαρο]ΐτο Παδέαπα ἀμσο, ΟΟΠΠΠΥΙΠΕΠΑ (ταοοτιπα Ίοσοπι 

ἀμείψομαι. Ῥϊπημα νιάε αραιά γ/α]οκεπας, 
αἆ Ἐιῖρίά. Ἠρροϊνι. 996. ΑΡογ. 

Ρ98. Οὐ. οἵδ ἐγὼ Κρέοντα δεσπέζοντ᾽ 
ἐμοῦ. τοπ ασποδοο. (οπίετ ουπι ας 
Ίοεαάοπο Ἰδίαπι Ὦ. Ῥαυ] ἆ4ε Απαπῖα, 
Δοίογ. χχΙΠ. δ. Οὐκ ᾖδει», ἄδελφοὶ, ὅτι 

ἐσσὶν ἀρχιεεύ:. (ΟγεΙορ. 520. Οοὐδ ἄν σ, 
σι Ζεὺς ἔστ᾽ ἐμοῦ κρείσσων Θεός. Ἱ. 6. κα3’ ὅ, 
σι ἵι φµα γε. Υυ]βο ὅτι, φμοᾶ. «Ματ. 

550. ἄνω γὰρ ἂν ῥίαι] ΑΗαδαπω αἆ 
Ῥτουειβίαπῃ, ἄνω ποσαµῶν λωροῦσι πηγα), 
ουπα τθγάπα ο ὨΠαίγῶ οτάο Ἱπνετή: 
ν]άο Βολμο]ίαςε. Μεά. 411. ει ῬαγπεδίμΠῃ 
Τί, θὲ αος αἀνοσαί Ῥευσ]ετας αἆ Α]αὶ- 
ρήτοπ. Πο. ΤΗ1. ερίςι. 55. Οεἴετατη {οία 
εωΏσεαμεπίά Τ]ο5εῖ οταίοπο 5ρ]ειάΙάΤας 
αἰἰααῖά αιέ Παπιαπίῖας {τηρίτα αμαβθῖνοί». 
Τησεπίαπα Ειπίρῖαϊς ο Ῥοημίαίεπι παίισο 
οχ]παῖε Ἱ]]ηδίαί. Μαγ, 

ἸΜοεπαπάςεϊ Κεκουφ. 1. {π. ἴπο. 64. Ο- 
«6ἵο 4ο ΟΗ1ε, Ι. 26. οωδάηπ. ΝΤΙΠ. 
5. Ἐυπρ. υά νϊάσίαν, Ῥ]αί. ΤΙ. ρ. 451. 
Ῥ. ἍᾖἍῬογ. 

551. εἰ ᾽πιταξόμισθα δή.) Οοἆ. Α. επι- 
σευξοµεσβα. πωα]ο. ἈΝοϊαρῖ νοτο ρατβοιι- 

Ίαπα δὴ, οτι, εἰση]βοαοπο, αᾶ νΙάείυ, 
Ποπίσα νοὶ Ἱγτϊφοτῖα, ιί τιίγιπι εί δοΠζ- 
οεἱ Τμαϊπῖς: ἰ4 ρομιζιι» οισ/αί δα ίεοί, Ἴδ- 
τοπία», Φίο 1ΡΗ. Ταυτ. 1255 ὧς φόνον 
νήζρυσα δή" φιιαδὶ οάσιι αὐίμεπ» δομίοεί. 
Ἐ]οσίτα 653. ἸΠόσερα πάλαι τεκοῦσων, ἤ 
νέωσσ) δή; απι πιαρεν φοἡίοοί ὃ 5ο εί 395- 
οωγ]ας Ῥχοιποί], 954. Βορβοε]ες Απρ. 
Τ51. ιδ Ότοοι Ππάϊσπαριπάις ἀῑσοῖε, Οἱ 
σηλικοίδε καὶ διδαζόµεσθα δὴ Φρονεῖν : ἀἄ9οέ- 
Ὀύηηιωό δα ἱορί δαμεγε ὃ ἴετο αποππαἀπ]ο-΄ 
4 μπι δή9εν Νορίτο ρᾳρρίτα, Ἠετοάοίο 1. 
59, οἱ α)ρῖ 5αρε, εί α.ῖς. Ιάεπα α5ιας ραί- 
ἄρια]ερ δὴ ἵπ Ῥ]αίατομ, πε, δαν Ρ. 211. 

- ες ” 
[ 

Λ. ὧς ἐπ) αὐσὸ δη σοῦτο, ὅτο. 6ἱ Ῥαδδίτη, 

Έρτο πορ]σίίις 1π νουοπίρα5, οί ἵπ σα 
ἨΠοτοάοᾶ ΤΠ. 191. Ῥ. 154. σὺν δὲ πεισ3η- 
ναΐ σε δὴ, καὶ καταμεῖναι. Υυιᾷο Ίοευπη, εί 
µας {αυ. 4857. ᾿ἘΕπιταξένεθα ῬΤο ἔπιτακ- 
9 /σόμεβα, Ταΐ. πε, ΡΤΟ ρᾳ5β1γο. γἷάο Β1εχ- 
εοπυπα Ἡ. Ο]. αἲ Μωπίάεπι ΑΠοϊςί. ὗ. 
᾽Απαλλόζοντα,. Ματ. 

555. ἦλθον εἰς Κάδμου χόνα.] Φο]]. 

Ἰιοδίία, νο] ἵι αγγ; Ίος οπῖπα 5αρε εσί 
ἔρχεσφαι πέλιν, Ἱπίτα ν. 1305. 1917. αιιοᾶ 
Ῥίεπαο ἵηπ Τομ. ν, 1299. θδί, Σὺν ὅπλοις 
ἔρχεσθαι εἰς χβόνα. 8ὶο πόλιν ἦξεις. Ἠσο- 
τας]. 574. εἰ ἥκεις ἐπὶ σήνδε γαῖαν, ε0- 
επι 5εηΏδα Πο, ν. 805. οί Τς5οσταίος 
Ώε Εἱσϊ», Ρ. 695. σοὺς βαροάρους σοὺς ἐπὶ 

σῶσαν ἐλ όντας σὺν Ἑλλάδα. Ἠετοάοίας 
ΙΧ. 81. ὃς σειήνδε δίαιταν ἔχων, ἦλθε ἐς 

ἡμίας οὕτω ὀζυρὴν Έχοντας παιρησόμενος. 
ααοά εςὲ ἔρχεσθαι ἐπ᾽ αὐτὸν, Ὦ. Το. χὶν. 
51. Ὑιάε Ψαἰεκοπαγίήπα αἆ ν. 46. αἀπηῖ- 
ταρ!]15 19ία5 εἀϊάοπῖς Ἐπαπίδεατιτα. Έτ 
{απποη ἥκει εἰς γην, Οτεςί. 55. εἰ {9δεμγ]ο 
οἴίαιο 5πρτα αἆ ν. 4Τ9. πμ] (αὶε Ἱππι- 
ες ποηιιε ἔλθοι πόλιν, Ῥορμός]. 24. (οἱ. 
459, πος ᾿ἆλθει εἰς φήνδε χθόνα, Ἱπίτα 

Ίας {αΡ. ν. 1059. ΑΔάθο α 5εποί 1ροῖς 
νατίαπί Ττασϊοϊ ἵπ πδα Ιοειᾶοπαταῃ ϱα- 
ταπάσιη, 5οοιπάπα δ5ΘΠδΙΤ 1ΙΟςοΟΓΙΙΤΗ, 
Καθίσσαµαι πόλεμον ος πποάῖα, Υεγςιι 
Ραεράσπα, τατῖοχοπα Ῥιίο ]οσμάοποτη. 
ΙΠΕΠς ν]άθέαγ ο55ο, ἰπιδίέιο, νο εοπιγηι{ο 

δεϊίιήι. νιᾶάο Ῥιάσδαπι Οοπιπῃ. 1πσ. 
τας. Ρ. 484, 485. Μαν. 

655. ὤνδροχμητας] «πεμγ]ο ἔτεριςῃ- 
εΔία νοσ. νιὰρ Χομφ. 589. Ειιππεπῖά. 961. 
Βμρρ]ΐς. 686. ΤΠ ΑσαΠΙΕΠΙΠ. 835. ἆν- 
ὀροθγήτας ]λίου φΎοράρ. «Ἠατβῖ, 
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ἀ / / 3 Ν ν) ως ”/ 

Σδωζων. τί τούτων ἐστῳ οὐ Καλως ἐχου : 

Ε/ γάρ τι καὶ πεσόν»ατ Αργείων ὕποι 590 

Τεβνᾶσι" ἠμύνασ»ε φολεμίους καλώς, 

540 Αἰσχρῶς τ ἐκείνοις' χῆ δίκη διοίγχεται- 
᾿Εάσωτ᾽ ᾖδη Υῇ καλυφ»ῆναι νεκρούς 
6 » 6 5 Ν εν  Ἅ νι / 

Ο5εν δ ἔκωστον εἰς τὸ σῶμ ἀφίκετο, 

ΒρΙναΠ5, Ουτά Ιδίοταπαῃ ΠΟΠ τοσία 5ο Ἠαδεί 2 

Ἐτοπίτα 5ἵ οπῖά ρας»ῖ ος αὓ ΑτοῖνΙς, 

ἹΜοτιυῖ 5απΐέ, εἰ α] ο58ς Ἠορδίες ΡΓαε]ατα, 

540 Τιτρίτος αιίσπῃ 1ρδίς οἱ ν]ηαϊσία, Ίάς Ρογίί» 

Φπῆίο Ίαπ1 {εττα {οσῖ τοτίΙΟ5, 

Όπάε αιίοπα ππαιςαιθ Ρατ» νοπῖε ἵπ νΙίατη, 

ὤνδροκμητας] Ματκ]απᾶῖ οκοιηρ]ς5 αἀάο 
2Ώ5οᾗ. Ἐιπποπ]ά. 9486. ῥΡογ. 

656. Θάψαι δικαιῶ] Απίο οταί Θάψας. 
πλυίανϊε ἙῬατηοδίας εκ αιοϊοτ]ί(αίο Ῥεα]]- 
5ετῖ, (Οαπίθτ, δὲ 1ρδίας Ῥοεία, ν. 681. 

Αάάο παπο (οά]οςς (α]]ΐσος Α. Ὦ. [Ῥο- 
"ασἴας, τὸν Πανελλήνων »όμον Ῥτο πο 
Ἠοϊδκῖας, σὸν δὲ Πανελλήνων. ο νοςς 
Ττανέλληνες υιάο Οτανίαπα Τ,οςίς. ἨΗοριοα. 
ς. 19. (Ἔργ. 538.) Λατ. 

Θάψαι] Τία ΜΒ. πτοταιε οἱ Ῥ. τι τεσίο 
Ῥατηερίας Ρτο τοίετί θάόψας. Ά{ιςς. 

Θάψαι] Τα Ίορο ρτο θώψας, Οαπίστῖ, 

Βοα]ϊσοτί, οί ἱραῖις Ῥοδίο αιείοπ{αίς, 
αυῖ ραι]ο Ῥο5ε ν. 681. Ππάσπα ἔοτο νοτοῖς 
υίασ. Τὸν Πανελλήνων νόµον σώζων] Ὃε 
Ἆος Ίοςο, ἄθ Ρϊθίαίο ρορι Αοηιοηαῖς, 
εί ἂε τοῦας Οταοἵα ργααί ἵπ 5ορε]Ίεπαάϊς 
παργαῖ, νίάς «αοοῦί ἈΝΙοο]αί Τ,οεηεῖς 
Μιςεε]]αι. ἙἘριρηγ]ίά. Τ,. ΤΠΙ. ς. 19. 
α0ί εστοσίο οκ Οταίοτυπα οἱ Ῥοδίαγατη ]ο- 
οἵς οσίεπάϊέ, Ἠαπο Ἠιππασπ]ας Ποίατα 

Οταςῖς ιιηῖνογεῖς ρ]ασιῖςςο, απίᾳ ΟΠΊΠο5 
Αποπιεηεῖρας. Ἀαγπες. 

ὅδτ. σί σούτων ἐστὶν οὗ καλῶς ἔχον :] 
Τία Ἐτεσί]οο Έταστη, Ρ. 4606. σί σούτων 

οὐχὸ δέζασθαι καλόν; (Τπ απααιέαίο Ῥτο- 
Γππα Ῥι]οἨτῖας αλα αῖἁ «οία 5οηιιθηίο ῥήσει 
νὶκ Ἰηνεποιῖς.) ΛάγΙ. 

σί τούτων ἐστὶν οὗ παλῶς ἔχον :] Ἠετα- 

ο. 745. Ἐτίρη. Αίῑῑοπ. ΤΥ. Ῥ. 194. 
Ο. ΤπεορΙ. 1. Ῥ. 165. Ἑ. Ἰεπαπά. 
Ριοραῖ Ῥ. 109. αβί Ίοσο ἄρ' ἐστι. Ῥον. 

558. Ῥτο πεπόνθας᾽, Α. Ἑ. Ο. Ἰαῦετί 
πεπον»ε γ’, ἆ πόλιν νε] Κρέοντα τεδρῖεῖ- 
επίς», ποπ αἆ οπηπες ΤΗ6ῦαπο5. αιιοά αᾱ- 
ΤΛΙ5Ι εκ 6οχυτῃ αιοίοσῖ(αίς, Ἱοοί γι]σαίατα 
Ργαμ]οχίτα, Λ{αγχ]. 

9) 

πεπόνλατ᾿] Ὀίρτηιε Μ5, οί Ὦ. πέποι- 
9ὲ γ᾿ ταῖπιι5 τοςίο, Ίος. 

540. Ὑ]α]]οπα, Αἰσχρῶς ὃ ἐκείνοις αᾳααΏχ 

τ.. [. Απίο κ) ᾗ δίκη Ἰοςαπάστα «οπητηα. 
ηδί εοδ ἐδέία, ία ιιέ ἴαιάοπι αίφιε ἀεοιμς 
ἴπζο ἐιιεγτέίς, δὲ ἐιιζογίτέ ἴπ]απιίαναι. εί ἴα 

Φεγυαδίέ, ἀτεπηέ νο ϱί νερίτα Ἰιχσία, }9- 
ία... Ἠεϊοκῖας.] Αιυῖ νοτα, χ ἡ δί- 
«Ἠ διοίχεται, ΠΟΠ Ροδδιηπί οεχΡΓΙΠΙΦΙΘ, οί 
ία ρεγυασίζ, ἀἰτειηϊε νος εὲ νοσίτα Ἰυτοῖα, 
Ζιδήία.  Ὠϊεῖϊί ΊἨοδοιις, Τιηράεγ Όυεγο 
2βέΐία φαοφιιε ίς Ρεγίέ, 58 ἀεπεσαδίδυ”. 
Ύοσαί }αδέαπι, 15 δερι]έιτα. Αά τοπι 
1δῖας Οται. Ἐαπεῦτ, ἵπ ος, Οοτῖπίῃ, 
Ρ. 99. εἆ. Ταγ]οτ. νοµίζοντες (ΑΒηναῖοι) 
ἀνδρῶν μὲν ἆγακῶν εἶναι ζῶντας σοὺς ἐχ,9ροὺς 
σιµωρήσασθαι, ἀπιστούντων δὲ σφισιν αὐτοῖς, 

ἐν σοῖς τῶν τεἈνεώτων σώμασι σὴν εὐψυχίαν 

ἐπιδείκνυσθαι. αρὶ Ῥ]ατα νιάε ἆς Ίας το, 
Ἠοαίλῖας ᾳαοᾳπς ]εσῖε δ' ρτο σ’. Μαγκῇ. 
«Ωϊράπσιιο : 

αἰσχεῶς τ’ ἐκείνοις' χ᾿ ἡ δίχη διαίχεται. 

ΤγρΙΙ6Υ Όεγο ἰλίε: αάθοφιρ υεδίγιι Τι5 
ποπ ρογίΐ, Ἱ. 6. ία Ίαπα αἱά εδιῖς, 
πι] λάπα πίτα Ία5 παρει». 

χ’ ἡ δίκη διώχετα:.] Αεϊσαάςες: ἐκῶν καὶ 
δελώκασι δίκην Θηβαίως Δαμεδαιμόνιο, πῶτ᾽ 
ἔχει σέλος ἡ µέμψιε. 1]. Ρ. 59. Ἐά. (απ- 
(ο. ἵ]άπααπα Ἠα]ας Ἰουί «οηπηα «Όπῃ- 
τηρηίατΙ ἵπ Ἑωπρίάσπα νΙοθτΏ, 1Ο 5α]-- 
{επα μάϊοῖο, Ῥτασίαί,. ος. 

Αἰσχιρῶς Σ' ἐ. ] δἱο ΝΤατκ]απά ας το νυ]σα- 
{0 αἰσχρώς τ. Ὑετρα χά δίκη διοίχεται 5ἳδ- 
πῖβσαηί, εί υὐπαίσία [ία εξέ. δὶς ἵπ ΒοΡΗ. 
αλά. (οἱ. δτ4. χώ λόγος διοίχεσαι, (ἴτα ε- 
πίτα ]εσεπάιπη) πα, φτιοά αἶσαπι, γεζῖ- 
φαπι οδί, Ἐκ Που μ5α εχρ]Ιςαπά 5 ]οσι5 ἴπ 

Ωω 2 
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. Ἐνταυῦς ὠπελγεῖν, πνευμα μὲν πρὸς αἰφέρων 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΤΎΥ 

δ9ῦ 

Το σώμα ὃ εἰς γην' οὖτι γὰρ χεκτήµεδα 

δ45 Ἡμέτερον αὐτὸ, πλὴν ἐνοικῆσαι [βἱον" 
Κάσειτα τὴν ρέψασαν αὐτὸ δεῖ λαβεν. 
Δοκεῖς κακουργεἲν "Αργος, ου άπτων νεκρούς ; 
/ Χ / 

"Ἡκιστα" πάσης Ἑλλάδος κοινὸν τόδε, 540 

Ἐ/ τοὺς «ανόντας νοσφίσας ὧν δεῖ λαχερο 

Έο τοῖτα, Βρϊγίέαπα ααϊάθπα Ιπ θβ{ἩθγοΠῃ, 

Οοτρις νοτο 1π {ΘΙΤΑΠΗ, Ἠαιά επῖπι ρορρίιάθειπας 

545 Ίρδυπα γιοδὶς Ῥτορχίατη, ηῖςί αέ Ἱπεο]απωις 1 ἆαπα νινίτωις, 

Ὠεϊπάοε οροτίεί έεγγαπι, αῑδ αἰαῖέ, 1ρβάπα γθεῖρείο. 

Ἀυίαδπο {ε πια]ο αῄῃεογθ Αγσίνος, ποπ 56ρο]ἴθης πιοσίαος5 5 

Ἀειασιατη. Αά {οίαπι (ταρεῖαπι Ἠου Ῥοτάποί, 

»Ι {Γααάαης πιοτίμος ᾖ, απα ἀερεπέ οοπ5εαι, 

1ρῃὶσ. Αι]. 9706. ἵη πο {γυβίχα Ίαρογα- 
ταπέ ἱηέουρχοίος : σίς δὲ µάνσις ἔσσ᾽ ἀνήρ: 
ὃς ὀλΙγ ὦληκς, πολλὰ δὲ φευδῇ λέγει τυ- 
Κών' ὅσαν δὲ μὴ σύχα, διοίλεται 1. 6. σὸ 

δὲ μὴ συχεῖν διοίχεται: φιι ραμέα υεγα, 

Φπ[ία αμίεπι Ταΐδα αἰοίί, οαδι υεταα: αἴγι 
εγγαυσγ{, γέ5 δἱο αδθίί, τι] οιγαξιιτ. 

ΕΗεγπιαιπο. 
549. Ὅθεν δ έκαστον εἰς σὸ σῶμ ἀφίκετο, 

ἜἘνσαν» ἄπηλὸε, πνεύμα, δτο.] Ἔκαστος, 

5ο]]. αὐπῶν νοὶ νεχρῶν, οί ἀπέλνη, αδθεαί, 

γεάεαί. Αισίοτ Πε] 5ρτα οτι αἆ 
γ. 4:9. Ρ. 44. Ματ. 

δεν δ ἕκασσον εἰς τὸ σώμ᾽ ἀφίκετο, Ἐν- 
σαῦθ ἀπηλόε, πνεύμα μὲν πρὸς αἰθέρα.] ᾽Α- 
σσελθεῖν Οαἱακογ. αἆ Μ. Απιοπίπ. ΥΠ. 
45. τοεία. ῬΙΟ σῶμ Ίοσο φῶς, τί Ώοπο Ἰ6- 
οῖε ἵπ Ἠοί. 997. Μιςσγ. πθὸς σὸ φώς, 
ΒοΡΗ. Ρίου. (ατ. Ρ. 509. εἰς πὸ φῶς, Α- 

Ἰεχίς Αίποπαϊ Χ]. ῬΡ. 465. Ἐ. σὺ ζην, 
(Ώγο τὸ σῶμ) Τουρ. ἵπ Φυῖᾶ. Τ1. Ρ. 6. 
εοπ{ετεπς βορῄος]. δά, 0ο]. 1996. ἀσπελ- 
6εῖν, Ἰάεπα ος βίουαϊ Τα. 199. οἱ τα οϊαϊί 
ἸΜυβστανῖις. Τουρίατα 5οηυἵέαχ Ψα]εκε- 
πστίας Ὠἱαιπρ. Ευπρ, «αρ. ΥΠ. Ρ. ὅδ. 

ο. 
Ἐπιοπάαί Ματκ]απάμε ἕκαστος, θί, Ἰϊσθί 

ουηείαπίοχ, σὰ ζώντ᾽ ῬΤοΟ τὸ σῶωμ. ἹΜα]ϊπα 
ου Τουρίο, ααῖ {οΠςῖέετ Ρς, 5ἱ ωδρίαπι 
νετδαίας 5: [ν]ά. Επιεπᾶ, ἵπ βι]άαπι, 
γοἱ. ΤΙ. ρ. 6.] 

ζ9εν δ ἔμαστον εἷς τὺ ζᾳν ἀφίμετο, 
᾿ -. -. 

ενταῦ» ἀπελ ειν, 

Όυι ἀπελθεῖν Βίοῦωο ἀευσίαιχ, «ιά Ἱέα 

2 

οἵαις Τη. ΟΧΧΙΙ. Μαινκ]απάας «ππεΠ, 
ἀπέλθῃ. Μιςα. 

545---546. ΑΓ. Ρίου. στοί. ΟΚΧΧΙΥ. 
Ῥ. δ06. 0 ἵη πιαχσῖηπο Ηοβο]λο. «ΒΗγη. 

δ45.9. Πνεύμα μὲν πρὸς αἰφέρα, Τὸ σώμα ὃ᾽ 
εἰς γν] 114 Τετε ποδσαε Πίετα: (οτριςδ αά 
ιάζυεγεπι γεαἰί, «πιπια αἲ ΏὈεισι, φιῖ 
ἀεάΙ. Έταε]ατο Ιίαφαθ ἵπ Ἠαπς 5εηίεῃ- 
ἤαπι ἘΠοεγ]άθς, εἴαπι γεδιγτεοοχιῖς 
πιρΩοποπη {ας01εης. ν. 98. Καὶ σάχα ὃ ἐκ 
γαίης ἑλπίζομεν ἐ ἐς φάτε ἐλ9εῖν Λείψαν ἄποι- 
Ἀιομένων' ὀπίσω δὲ φεοὶ τελέονται" Ψυχαὶ 
γὰρ μήμνουσι ἀκήριοι ἓν φθιμένοισι Ἠνευμα 
γάρ ἐστι 9εξ χρᾶσις Ὀνησοῖσι καὶ εἰκών Σῶ- 

μα γὰρ ἔκ γαίης ἔκομε, καὶ πάντες ἐς αὐ- 

σὴν Λυόμιενοι κόνις ἐσμέν' ᾿Αὴρ δ) ὠνὰ πνεύμα 

δέδεκπαι.  Ὃε Ἐτιετο αι{επι, αιοᾷ Ἰο- 
ος δἷί ΑΠΙΠΙΑΓΙΠΩ δεραταίατώτΏ, νίά. ᾳ ασε 
ΏΟΣ Ιηΐτα αἆ ν. 1150. Ἀατπε». 

δ45. 5. Ἠατ]εδίας ἵπ Εαυτιο ΒΙΡΙ. 6τ, 
νο. 1. Ρ. 99. ἸἩΜεπαπάτο αἰβριϊς, 1 ϱἵ-- 
ΣΟΤΕΙΏ Ιπάμεί15 α νείε. οἆᾱ. Ρίοῦα]. 

ΗΜεΥΠΙαΠΛΛ. 
δ4δ. πλὴν ἔνοικῆσαι βίον] Τά εδ, πλὴν 

εἰς σὺ, Νε] ὥστε, βίον ἐνοικῆσαι" 584 ἵπ Ἠ πο 
ΏπΠαΠα, μέ υἶία ἴπι εο ᾖιαδίίεί, (απα απ πα 
α]οπα ἆοππο Ῥτο αι ἐνοίκιον ῬεπάΙταχ. εγι]-- 
ἀπςρ, οἱ Ῥοδία διά νο]: αποπιοάο 
ΤΠοορηταδίας ἀῑοεθαί, πολὺ τῷ σώματι 
σελεῖν ἐνοίκιον τὴν Ψυχήν' αριά Ῥ]αίατεῃ. 
Ὃοα ῥαπϊίας. ἴπεπά. Ρ. 125. Ἑ. Νοςίου 
Τε]ερβο : Σμικρὸν 9έλοιμ) ἂν καὶ κα ᾗ- 
μέραν ἔχων Τροφή», ἐνοικεῖν μᾶλλον, ἢ σλου- 

σών νοσεῖ». 

γεγευῖ ργαοεάςη(ῖ, οὔτε γὰρ κεκτήµε»α 
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ὅδ0 ᾿Ατάφους τις ἕξει" δειλίαν γὰρ εἰσφέρει 
Τοις ἀλλίμοισι» οὗτος ἦν σενη νόμος. 

Κάἀμοὶ μὲν ἤλδες δείν ἀπειλήσων ἔπη, 

Μεχροὺς δε σαρθεῖτ. εἰ Ἀρυθήσονται χδοί5 

Τ{ μὴ γένηται: μὴ κατασκάψωσι γΊν 
666 Ταφέντες ὑμῶν ; 

Ἡ 5 

 τεκν ἐν μυχῷ γ5ονὸς 

Φύσωσι, ἐξ ὧν εἰσί τις τιριωείω : 

6δο Ἠειϊπορῖί αἰῑααῖς Ιπδερι]έος. 

Ἐοτήβρας, 5ἳ {ας Ῥοπαίιχ Ἰεχ. 

ΑΠογοέ οΠΙπη πι]άΠίαίοτω 

Έτ παῖΠΙ οααϊάθπα νεηῖςεϊ παῖπαης αίτοσῖα γετῦα, 

ἸΜοτέιαος νοτο Γοτπα]άαεῖς, 5 {θσαπέατ {ευτα 5 

Οι]ά πο ασσϊ]ἀαί2 πο οὔοϊαπί (ογγατα 5οἰίοοί 

555 Ὑορίταπι 5ορυ]12 απ πς ἵη οανοτηῖς {εγγα Ἡροτος 

Οἰσπαπί, α αιῖθις νεπῖαί αλίαπα τ]ῖο 5 

ἡμέτερον αὐτὸ, Ῥατία Ἠαῦοί ἆςᾳ Ὀϊνίϊς, 
Ῥλωαπίςς. Φ65. ἍµΆῬεποσα αἆ ἍΤατο. ο. Χ. 
ση { ιο αοοερίπει: τινες] Γοέιις πιοδίε” εδ. 

Ἔτο οὔτι Όσπο Ἰοσὶ Ροβ5οί οὔτε, Ρτορίετ 
586416η5 μα) ἵπ Κάπειτα" πῖ Τιαβπῖς πέφιιε 
----εἰ. δῖο ν. 3257, 968. ΙρΗµ. Ταττ. 591, 
599. Ἠετοᾶοι. . 49, 51. Ότεςι, 987, 
386. υΕῖ Ρτο Εγὼ δ' επ. Ἐγὼ 9. | Πεῖς- 
Ία5 ππανα]έ, οὐχ) γάρ. ααί, Ἱπαιε, “« οὔ- 
σι Ῥτο 5ἰπαρ]ϊοϊ οὐ Ροδίτατα θε; αί Ῥτο 
οὔτο.] Έτο βίον (ν. 5345.) Ἰεσὶ ῬΡο5οεῖ 
µικρὸν, εί ΙΟ σὴν 9ρέψασαν, γῆν 9ρέψασα». 
1ΕΙΓΙΏΑ {ΠΠ ΘΟΓΙΤΑ πθοθςδατίπα Ῥηίο : 
πθαιε γατῖαπί εχεπηρ]ατία, αααπίωπω 5εἴο. 

Λ/{αγ1, 

σπλὴν ἔνοικῆσαι βίον. ἐνοιμήσαι µεόνον Τοιρ. 
η Φυ]ῖᾶ. ΤΙ. Ρ. 6. ᾖὍῬυ.. 

ἔνοικησαι βίον οί ἐνοιλῆσαι σὸν χζζόνον σου 

βίου. ἈοηἨ ππα]ο {πποη Τουρίας ἵπ θμῖς, 
11. ρ. 6. ἔνοικῆσαι μόνον. 455. 

649. 65. νοσφίσεις, ὧν δε λαχεῖν ᾿Ατάφους 
σίς ἕξει,] ὙΠαϊαοπο απῖας Πέρτα οἱ ἀῑ5- 
Ππεβοπι, Πίς Ίουι5 οκ ποπ Ιπίς]]]σῖρΙ]ί 
1η ἱπίρστυτα τος μία: 

πάσης Ἑλλάδος /οἱνὸν τόδε, 

Ἐ/ τοὺς αγανόνταως νοσφίσας ὧν δεῖ λαχεῖν, 

᾿Ατάφους τις ἔξε" δειλίαν γὰρ εἰσφέρει, ἅτο. 

Ἠος αἆθο ενῖάεπς οδί, πέ ἵπ οοπθχέαπα 
τεεροτῖτη, οπη]ςοῖς αιια Ῥεα]]σοι οἱ αἲ 
ἂο Ίχου Ίοσο ἁἴκοταπίι. Ἡσαιδίας {απηοπ 
Ἱία ν]άσέαχ Ἰοσΐςςο, αιῖ 5οϊ ρε ᾽Ατάφονς σις 
ἕξει, ""ησορι[ίου φιεῖδ ραείμγ.  Ἑλεσαηπίος 
θποΓο εἰσφέρεν περοίο ἆᾳ όμῳ: ααα»] 
ἀῑσίσςεί, 9] ααῑς Ώαως Ίοσοπα εἰς φέρει, ΟΙ 

α 

{ΑΠη νόµον Πα δειλίαν εἰσφέρε. γιᾶςε ΑΠ- 
ἀτοπι. 176, 177. Κοιν φάσης Ἑλλάδος. 
δρεοίαί αἲ ιπῖυεγδαπι (σγσοίαπι, ποηι αἀ 
Άπσο5 8ο]απ1. κἷο ν. 869, λόγοι κουσὶ 
σών ὠκουύνπων καὶ τοῦ λέγοντος" 5ΕΥΊΙΟΤΙΕΣ 
φιἱ δρεοίαπέ νε] φεγέιεπέ αἲ αιάίίογοδ «- 
σιε ασ αἲ παγγαίογεπ.  Όαπι ἀαβνο 
τοας, 54. 

Ῥτο δε; Ο0οἆ. Ο. χρην. [Ῥεπο.] 
Μαγλζ. 

549. ἨἩοοερί Γολμοϊςείπιαα ἨΠατκ]απᾶϊ 
οπιοπάαἹοπεπι. Ἐν. Α]ά. οἱ ΝΤΒΡ. νοσ- 

φίσεις, ὧν δε; λαλχεῖν. Έτο δει 119. Ὦ. χρῆν. 
ΛΜ{ι.σς. 

550. ᾿Ατάφους] Ῥεα]]σεχ ]εσῖί γάφου:. Τος- 
τας, αἱ ρυίο.  Βεά οἳ αἰῖας ἀπάφους φαὈῖε 
Θιαῖς ὑπιδεμιιζέοδ ἐδδε Ποηιΐγιες αδδεγεί, φιτεῦν 
ἰαίς πεσιι5 Γογείδιες υἐγὶς απιζηιιήν αα[ηιεί ἕ 

ΒαγΛΕδ. 
Ἠεῖς], Ῥτοῦαί Όσα]. οοπ]εσίιταπῃ, σά- 

ϕουε, Ῥοδί τόδε Ῥαποέυτη ροπίί. Ῥεαπεη- 
Πα τοάαῖε: Άίαπι οἱ πογέιέ δργεπιῖ ᾖο- 
γιογίδι5 οποάαπιξ, «ιν {ατιάεηι ἐπεὐΙέιγ 8ε- 
Ράἴο]ιγα κα” ὁ τε Ῥοΐοςι ἔξει ἀεεπάῖ, 
1ηα]16ηὰ {απηςη ἔρξει, «ἰο[οτιάεί, ἐιοδίέ, αΏ 
Ἰηδα]αι Ἠοδειπη.  δἱ σα Ἰοχκ τοοἱρίαέιας, 
η Ὀο]]ο οερςῖ Ἠοδίος αὔραιο 5ερι]έιγα Ἠο- 
ποχα Ἰαεθαπί, Ιπάστεί Ῥανοτοπι {οτάριας 
αἆθο, 14 ΏΘΙΠΟ Ῥτο ραΐτία ρασηατα νε]]οι.” 

ἈεεΚ. 
663. δείν ἀπειλήσας ἔση,] ἨΝΠ55. Α. Β. 

Ο. απειλησων, πιϊπιαίιιγι. ἩἨεείθ. ϱ0 
οπΊπι Ῥτοροβδίίο νοπῖι Ῥταςο, ιέ ες ἴοία 
εἶας πεσοα(ῖοπε αεί. Ῥορμοσ]ες Α]αο. 
514. δείν ἐπηπείλησ᾽ ἔπη. ΑΏεελγ]ιις Βερί. 
Του. 4539. ἀπειλεῖί δεν, 5ΊΏο ἔπη. Μανέ. 

5 
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Σκαιόν γε τἀνάλωμω τῆς γλώσσης τόδε, 
-. «Ῥόδους πονηροὺς καὶ κενοὺς δεδοιμέναι. 550 

᾽Αλλ’, ὦ µάταιοι, γιῶτε τῶννρώπων κακά᾿ 
660 Παλαίσμας ἡμῶν ὁ βίος" εὐτυχοῦσι δὲ 

Οἱ μὲν τάἀγ’, οἳ δ ἐσαῦδις, οἱ ὃ ἤδη, ββροτω». 

Ἱπορία εοτίο οδί Ώεεο εκρεηΏσα πιο] Η16ῖ 

Τπποργο ΥαΠΟΣ οἱ ΙΠ4Π65 ΠΙΘίΙ15. 

ῴρᾶ, Ο ρα], εοσποσοῖίθ ἨοπαΙπαπα πηα]α, 

560 ἸΝορίτα νΙέα εσὲ λεία: δαηί αυίοπα {ογίαπαί, 

ΑΠ ααϊάεπα πηοτία]ες οἱϊπα, αλ νοτο Ῥοδίρα, α] Ίατ1, 

ἀπειλήσων] Ἱία Μ5. πίοτααε εί Ὦ. 
Ὑι]σο ἀπειλήσαε. «Ἠμςα. 

ὅδ4. μὴ κατασκάψφωσι γῆν Ταφέντες 
ἡμῶν τ] ος ποη οδί, πιο ε[}οάἰαπέ {εγγαπν 
υοδίγαπι; 5ο, πε ουεγίαπέ οἴυαίεπι Όεδ- 

ἔγαπι. οί αρεατάυπα αασείατ νους Ταφέντες, 
οβέφιιάπυ δοριΐ Γιεν. Ὑἱάε 1ρμΐᾳ. 
Λα. 64, 93, 655. 

Τί μὴ γένηται:] Οιᾶ πιο [αι ἓ ΒΟΡΙΟ- 
οἷες Α]αο. 77. Πδάσπαι νετρῖδ; απα τηα]α 
νοταπίατ, ΈΘµαγε Ίος πο αι Ῥτο, 
Οιάά πια αοεἰάαί ἓ «Μαγκ). 

605. ἐν μυχῷ κφονς] Ἰμερδο, μυχοῖς. 

Τιουπέαχ ο55ο ἐν μυχιαῖς κ9ονὸς νοι ααῖ ν- 
ν! οιιῦ ἔεγχα 5αηί, αί Ἠετει]ε» (ᾳπαπάο 
1π{ρτος αάΠέ) Σ να] ααῖ παογέαῖ οί ναί, 
οἷς ν. 956. ἀναρπάσάνσες εἰς ΜΥΧΟΥΣ 

ΧΘΟΝΟΣ. Τσου. 945. ανὼν ΤΗΣ ἦλ9᾽ 
᾽Αλέξανδρος ΜΥΧΟΥΎΣ. νὶάε Ἠετο. Έτ. 
57. εἰ Ῥορμος]. Ά]άς. δτο. ἈΝΙδΙ αάάα- 
έαχ αἀ]οσίναπα να] φαὑυδίαπινατα Ἰοσα]ο, 
πέ ΟγΥεΙορ. 990. φΏς ἐν Ἑλλάδος µυχαῖς" 
εἰ 296. ἔαπο επίπα 51σπ]ῇβσαί γοοεδσις (αγα- 
οἶα. ΑΠιά εδ ἐν μυχῷ χονὸς, ΠΕΠΏΡΕ, 
Ὦο απισιιίο ]ᾳὰο ἰεγγω: ποὮτ σιὸ ἰεγγίς 
ααοά ο5ί ἐν μυχαῖς χονὸς, αξ οἳ πι {εττῖς, 
Ἐποροτίο, 1 οσί, αρνιά ἴπ[ογορ, αιάρας 
ορροπιηίς σιρεγὸ 5οα υἰωοπέσ, εἰ 1π 
ἵθττα αάμαο γεχγραπίος, αριά (το άαπα 
εί) ειπάεπη. πὸ {εἴἴιγο γοροδίος ΥΙΥΕΙΗΙ ο5ί 
φοὺς ἓν μυχιοῖς Χονὸς, υέ οἳ ἨΠοπιογί ὑπὸ 
χεύἈεσι γαΐης, Όάγςς. Ω. 905. «Φήμη σὸν 
ἐσφθλὸν κὠν ΜΥΧΟΙΣ δείκνυσι ΤΗΣ: Ἱτα ]ο- 
σαιτ αρ. Ῥιήάαπα . Φήμη. εἰίαπι γροδί 
ηιογίεπι.  Ἰάεπι νι]έ ὅδου μυχοὶ, Ἡ εἵα- 
ο]ιά. 919. οἱ γῆς σκόσῳ κρύπτεσθαι. Ἠεἱοεῃ. 

61. 1οηΠ. 1959. (ἐς γαίΐας μυχοὺς πρύψον 

ηας {αὺ. 1916. κιιῦ ίεγγα αὐάθ, αΏὶ ἐν µυ- 
χῷ Ἱπθηίοπα Ἰοᾳιεπᾶς ἨΟΠ, ΟΡΙΠΟΥ, εκ- 
Ῥγεβδῖςκοι.) ΛΜαν]. 

ἐν μµυχῶ] Ἐπιοπάαί ἸΜατκ]απάα5 µυ- 

ΑίΠάε Ἱία αιἶάεπα Ψείετες Ίο χοῖς. 
γιάο Ίοσα 4) 1ρ5ο εἴαία. αταθηί{. 

λ{ιςσ. 
656. εἰσί σις τιμωρία :] “" Τισὶ, φιϊσιδάαπι, 

ΡΤΟ οοηδιιείο Α{ζοτΙΠ ἀστεισμῷ καὶ αἰ- 
νιγµῷ. αιπαπἆο ππαῖγαπα οπμῖ απί εἰδί απ 
πιοδίς υοδΐκυε νο]απί {εοίο εἱσπίῆσατα, ἆἷ- 
οιιΏί αἰἰσιιὴ, αι φιδιράαι. Ἱαϊδκῖας. 
ἌΝοη ορι5. Τις, σιµωρία, Ἠῖ σινα μωρίαν, 
Ἠεταε]ίά. 148. αἰφιανι δἔι(Μἴαηι. παρουρ- 
γίᾳ τωὶ, «Ἠδεμ. Φερί. αἆ ΤΠευ. ν. 609. 
παρανοίᾳ τινὶ παραπειόµενου, (επι. Λ]εχ- 
απάτίηυς Ῥαάασ. ΤΙ. Τ. αδί πηα]ο ]εσ- 
{1χ σαρουία. «αγ. 

δ0τ. Σκαιόν γε σ᾿ανάλωμα σῆς γλώσσης 
σόδε,] Ῥιίατοπι σῆς γνώμης: ααἷα {ὔπιογε 
ναπος πιοίις, αιοᾷ δε υέασ, που αἆ σήν 
γλῶσσαν 56 αἆ τὴν γνώμην ΡοτΗπεί. σκαιὸν 
ἀνάλωμα σΏς γνώμης, ἴσυιπι ἀἱδρεπαίμηι 
οπογιέῖε, ο5ί δἰιιία. ο γλώττης ἐπίνοια 
Ἱασίέιτ, Ῥτο γνώμης, Ὠϊςὶ {411ΟΥ, 1η Ατῖς- 
{οΡἩ. Ἑοε]εσίαζ. 570. ἵπ ου] Ἠαπίς, ν. 
508. πῖπς Ἰασῖέαν ᾖ γνώµη μὴ καναρεύοι. 
Ῥ]υίατεμας Υετο Ώε 61οτ. ΑίΠεΠ. Ρ. 548. 
Τ). οἵίαι, ἢ γλώσση μὴ καναρεύει. Παρκ]. 

Σχκαιόν γε σἠνάλωμα σῆς γλώσσης σόδε,} 
Τῆς γνώμες εοπῇοῖς Μανκ]απάας. ΟΗ5ει- 
νατο Ῥοΐοτας υῖχ ἀοσίις Ῥεπε]είατα γνώ- 
µη ΡΟ γλὠώσση επηεπάαςρε ἵπ ἨΠεπαπάνὶ 
ΓΠτασππσπίο αριιά Φίοῦ. 56. Λο. 

Ἰοοίο τοριάϊαί Ματκ]απάας γλώσσης, 
ααοά πα]]απα Ες Ίο Ἠαμαί. θά ηες 
πημ]ίο οοπηπιοάἵας εδ, ααοά 5αὐςῖί, 
γνώµη». γνώμη νε] οςί 107ι5 ἶμσα, γε] 5ε]ι- 

ἑοπέία 4ε γε αἰφια αἲ ἀειθεγαιάισι γο- 
Ροδία.  Ἠοταπαῃ αιίεηα ΡΕΠΞΙΠΠ πει{ετ 

Μιής ἶοεο αεοοπηπιοᾷατῖ Ῥοΐᾳ5ί. Ἀαπι 
ᾳαοά ἸΜατ]απάας Ειπρίά! ἱπιρυίαί, ἰσ- 
νιιπι αἱδρεχιάζισι Πππεπέῖ, 41ο 5] ατα 
αίᾳαο κἰσηίβσαπ νυ]έ, ραμεῖ  ετεᾷο, 
Ρ]αοεῖε. Ιμεσεπάυπῃ {οτίαςςε : 
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Τρυφᾶ ὃ) ὁ δωίμων' πρός τε γὰρ του δυστυχοῦς» 
/ 5 2 κ . , 

Ως ευτυχής Ἰ, τίμιος γεραίρετα!' 560 
« 9. / ο” λα ” 

Ο ὃδ) ὄλδιός νι, πνεῦμα δειωίνων λιπειν 

Ὕψιηλον αίρει» γνόντας οὖν γχρεὼν τάδε, 
2 / / λ ο” / 

Αδικουμµένους τε ϱετρια, «νυμὼ Φέρει, 

Ἐοτίαπα νοτο Ἰαάε: αὓ Ἱπέογαπαίο ο Πά 

ΤΠοποχο αβϊεἴίμχ, αἱ ρτοδρετο ασαί. 

Ἑοαίις νογο Ἱ]]μπα, ππθίάσπς πο 5οειπάα Α γα ἵροαπα ἀο[οῖαί, 

Φι1ΗΏπσΙ {ο1]1{, οι ο σι 0 ορηῖεῖς Ισίέιιν Ηῖ; ορονίοί, 

Τη]ατία αβοσίος απεζἰοστῖ, δἶπο Ίνα {οἱοίατε: 

΄ ΄ ΄ .. .. 

σμαιόν γέ τ) ἀνάλωμω τῆς χλιδῆς τόδε 

χλιδὴ Ἠϊο να]οὈῖί ο[/τοπιύπιαία πιοἰἱον. 
ἀνάλωμα εἸεσαπίου ποπΠπ ατα ἆς Πῃ- 

δα Ἱπίρπηρεταπία αἀλιροίασ: ο υἱίαη. ρ. 
908. Ο. Τά. ΒραπΗ. τᾶ χάριν ἂν ἐφεισά- 
μεθα τὰ πολυτελΏς ὠναλώματος. γιάο οί 

ΒΟΡΠ. Ά]ας. 1068. ἨΜεπάιπα ροί1ο, 4ο 
Ίουιις ομφοιταίιτ, ποπ 1π Ίος Υοθγςι, 5οἆ 

1η 5οηαθηΗῖ, απατοπά ατα Γί.. Ἱμερο: 

Σλαιόν γε τἀνόλωκω τῆς γλώσσης τέδε 
- ; 

Φόβους σ͵ονηρὴς α) πενοὺς δεδοιόσι. 

Ορεπια δίο ο[βοῖίμχ 5οπίοηίία: {μηρε εδ 
εἶν, «ιῖ ἐὔππογες ἐὐπποχιέ, ἰαπίαπι δπιιζ Πιαρ- 
πιοφιιοπέίαπι Ἱιδυγραγο. Ἰάοπα ἵπ αἆνει- 
βατῖος {θ]απΏ {οτδεταί 51ρτα Υ. 555, ύ. 

ων Λ1Π145. 
568. φόδους πονηροὺς καὶ κενούε] 3ὶ Υθ- 

τα 5ἳς ἀἰ[Πετεπεία απατά ποίαπέ Οταάπηπα- 
Ώςϊ 1Πί6Υ σσονηρὸς 6ἱ πόνηρος, Ἠϊο 5ετΙρί ϱ- 

Ῥογίοχοί πονήρουε 3ἱ50ΥΟδ, ΟΠ πονηροὺς, δ00- 
[εδίοδ. πα ]]απα οηἵπα οσεζι οδί ἵπ Ώου 2ιέ- 
ἕμ. ἨἩοργοεμῖας (πππεν οχρ]ῖσας ΤΤονηρὸν, 
ἐπίπονον, κακοπαθα: οαῖ εδ Ἠα]ας 1ου 
θῃ5ις. ῷοά Απηπιοηις, Μόχιηρος δὲ, 
ὁ ἐπίπονος, ὧς καὶ Τόνηρο. ὙΨἱάε ευπι 1η 
Ῥ. Μέχβηρος οἳ Πονρὸν: δὲ ΒραΠΙΟΙΩΙΠΙΗ 
αἆ ΑχὶςίορΗ. Ῥ]ατ. 960. «Φδθους δεδοικέ- 
ναι, αί Έτους. 11565. εὐκ αἰνῶ φόθον, Ὅστις 

φεξεῖσαι, μὴ δξελθὼν λόγω. νά 1 οί. 
11. 14. Λ{αγ. 

560. Πάλαισμά 3 ἡμῶν ὁ βίος] ἸΙδιαιά 
9 πμ] ασ. Φοῇρο, Παλαίσμα» ἡμῶν, 
ἅς. Ἱ. 6. Φαλαίσμµατα, Ῥ]υχα]ῖ5 Ῥτο 5ἱΠ- 
δι]ατῖ, τί Ἠεειῦ. 965. προσφάγµατα. εί 
Ἠιρρο]. ν. 11. παιδεύµατα.  ἸΙδί Πηᾶ- 
15 Τιάλαισµά γ᾿ ἡμῶν. 5εὰ αἰέοτωπα γατίις 
Ῥυίο. οί ία Ἠοϊσκιις- αγ. 

Παλαίσμαρ] Τία τοοεα Ἰατκ]απάτς, 
εοπίογοης Ἠεειῦ. ν. 265. Ἠῖρρο]. ν. 11. 
Ἐά. Α]ά. πόλαισµμά 9 Μις. 

661. Οἱ μὲν ΤΑΣ’, οἱ δ) ἐσαῦθιε, οἱ δ ἤδη, 

βροτῶν'] Στοβαδῖ]ο εδί ἵναπο ΥΕΙΡΙΙΤΗ ΤΠΕῃ- 
ἀοδπΏ 6556. ἐγία ΘΠΙΤΑ {οιωροτα, αι ἰο- 
ἔτιπι οοπαρ]οσίιηθαά, δαπέ απο, πιο, εἲ 
Λοδίσα :-αξ 1η. Τιαςοπίεο Ιδίο οἶέαίο α Ῥ]ι- 
{ατοἩ. Οοπηςο],. αἆ ΑΡροἱ]οᾳ. Ῥ. 110. Β. 
ΝΥΝ ἄμμες, ΠΡΟΣ Θ᾽ ἄλλιι ἐθάλλεον ΑΥ- 

ΤΙΚΑ δ᾽ ἄλλοι: οἱ Νορίτο 1ρΗ. Λι]. 59. 
τὰ μὲν ΝΥΝ, τὰ δὲ ΠΑΛΑΙ, τὰ δ' ΑΥΤΙ- 
ΚΑ. Πο αιίθηα 5Ώί ἄιῶ ἱαπίαπα: Πατα 
σάχα οί ἐσαῦθις πίάυπη(ο 5ροσίαί αἆ {ι- 
τα. ἨΠοτί, 

Οἱ μὲν τοθ’. οἱ δ᾽ ἐσαῦθες, ὅο. 

Τότε Ῥτο οἰίπι, τν Ῥορμος]. Ἐλοσίγ,. ν. 
980. 678. [ Ῥίατα ποίανὶ αἆ Γρμῖς. Απ]. 
46. Ποϊκκίας Ἰοσ1ί, Οἱ μὲν πάλαι, οἱ ὃ ἔσ- 
αι. ῬὈτοάσφις οχρ]σαί σάγ’, πιος, Ἱζ- 
Πίο... 9οά αμ (1πο Ποί 4ᾳ ἐσασθις ἳ 
ἨοϊςΚκΙΙ σάλαι οἱ --- ποια απ σίασ ἴπ 
Ίαπρο Ττασϊεο,] ΛΜ{αγᾖ. 

Οἱ μὲν τάχ] Ορίνις Ματκαπάας οἱ 
μὲν πό, ΟΙἴαης πότε, οἶπι, οχ 30ΡΗ. Ἐ- 

]οοίχ. ν. 980. εἰ 018. Μις. 
ῥ605. Ὃς εὐτυχήσει] ἹνοδειΙοπεπα ηιι- 

Ία5 ]οοῖ, παπα µαπα πάπας Ἰπίο]]οςῖ, ἀοῦο- 
της, αέ ται] αἰία, Οοἀἱοίρας (α]]εῖς: 
αποταπῃ Α. Β. Ιεσαηπί ως ευτυχηση, 56ησα 
οΊαγο: ϐὉ. ως, Ρο ὅς. Ἑοπαπα, Ἱπαα]έ 
ἸὮ]οδοις σρυφᾷ, ἰαδοῖυ, οἱ 1ἴπιδοίεπίεγ δε 

σον. ποιο πήτατα: αρ οπηπῖ ρα» οπίπα 

οο]ΐαν. αὖ {π]ογίωιαίο, Ἠοποχο αβιεῖ- 

έατ, τί 11ο 1π ΡοδίσγΗπη σα 1Πθ]Ίογο υ{α- 

11, ὧς εὐσυχήση: ͵ογέιιαίιδ Υετο επ 

οκίο]Πέ οἱ οο]ουταί, ππσίοῃ5 ης {ΝΟΥ 

οἷις εί αυτα «οσοιπᾶα ἀοβοῖαί, οί 6ΙΙΠΙ Το- 

Ἰπαααε.  Ῥχο Ὁ δ ὄλθιο 5ΟΠΡΕΥΕΠΩ Ὅ τ᾽ 
ὄλέιος, Ῥχορίοι σοῦ δυστυχοῦε ΤΕ. ὝΎψη- 

λὸν αἴρερ ΏΟΠ ον. Φιδίἴπιεπι ἰοὐίέ α[ίο- 
έωπι; 5οἆ, ἰαιαϊόιι επἰοἰὲῖ, 5ο]. Ἐοτίι- 
πατη. Βῖς Ηοτας]ά, 559. ΤΙολλὼ ο ἐπαίνω 
-ὑψηλὸν αἴρω. ΑχϊδΙΟρΗ, Ὑεςρ. 1018. 
ὦρφεὶς μέγα. αί αἴοῃς αὐσο]μία, αμα, 

ᾳ4 
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᾿Αδικεῖν τε τοιαυ». 
ω- ος Α / 

Πως οὖν ὧν εἰη 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΎ«Υ 

οἷα μὴ βλάψαι πὀλυ. 

σοὺς ὐλωλόσας νεκροὺς 560 

Θάψαι δος ἡμῖν, τοῖς 9έλουσω εὐσεβεῖν" 

570 Ἡ δῆλα τάνςενδ εί καὶ οάψω ία. 

Ου γάρ ποτ εἰς Ἕλληνας ἐξοισ»ήσεται» 

Ὡς εἰς ἔ έν ἐλὼν, Καὶ πόλιν Τανδίονος, 

Τπ]υγίας Υοτο εα5 /άο0εγε, ασ ποι Ιαάαπέ τεπραβ]ίσατα, 

Ωμιοπποᾶο Ἰσίέαχ Άος οτίε» πποτίαογαπα «οὔροτα 

Βερο[ῖτο ἆα ποβρί5, α ια νο]απαας Ῥίοίαίοηω οο1οτο, 

670 Αιί πιαπ]βερία διιέ 41 ρορίθα [ίοηί : παπι 1ρο, εὲ 58ρε]Ίατῃ γ!. 

Ναπαυαπα οπἶηι οβεγείισ Ἰπίει (χαςος, 

Θιοά αἀ πιο, οί ι1Ῥεπι Ῥαπάϊοηϊς, νοηίεης 

56861. ὨἸνεῦύμα, λιπεν, αί Ῥ]αίατομο Ἱι- 
οπ]]. Ρ. 514. Ο. ὥσπερ πνεύματος ἐκλιπόν- 
σο:, 4ο Ῥοπα Ἐοταιπα Τμιου]]ππι ἆθςο- 
χοπίθ. νιᾷο Βορμοε]. (4. Οο|. 658. Καὶ 
πνεύμα ταυτὸν, ὅτο. Ίι6 Πτιίαία γείγογδιώχι ἔε 
]εταί αωγα, ἩἨοταάα.  Ῥιἱομαντίππαπα 
Ἠαπο επιεπάαΙοΏεΠ], ὧς εὐτυχήση, αχ «0Ἡ- 
Πεείπτα 5αραςῖίοι Ῥταεερεταί ἀοοιδεῖπιας 

Ἠοραθις. Ματ. 
ὧς εὐσυχὴς ᾖν] Ὠϊφ]απσί, ααοᾷ οδί ἵπ 

Μ9Ρ. οί ὮῬ. ὡς εὐτυχήση, απἷα Ῥγαδεης 
εαρ]ποάναπα Ῥορίμ]ατί νιἀευαίατ. Εν. 
Α]ά. ὃς εὐσυχήσει. «Ἅιιας. 

δ66. ᾽Αδικουμένους σε, μέτρια μὶν 9υμῷ 
φέρευ,] Εάϊα. εί Μ58. Ῥτο μὲν Ἠαβεηί μή. 
Τι ἠπσασπάιπη, ᾿Αδικουμένους τε μέτρια, 
μὴ θυμῷ φέρε». Ίτπ Ίου ποπ οδί Ἰαιάκη- 
ἆάς ΟΙ. Βαγηοςῖας, αοά 5αρο οοηίθχ{ΙΠά 
πησίαέ οἵπο Ό]]α πωοηίίοπθ. Ὑ]άςεο Ί]απα 
ἸήΠποπυπα «οη]εςῖ55ε μὲν Ῥτο µή. εκ 60 ΓΟΙ- 
(ο ευπης]ί Ῥαγηεδίὴς: παπι οχοπηρ]ατῖ οἶιας 
υίοραίασ, οκ εδ, ὮῬ. Μίορμαπί,  Ἰ{αγΙι 
Φογρεπά στη : 

᾿Αδιμουμένους τε µέτξιω» ιο γυμῶ φέρει». 

Ἱατκ]. Φις οί στοί. Ῥοή. Ἠοαία. ὈἈεοῖ. 
Φ6τ. ᾽Αδικεῖν σε τοιαῦ9, διο.] Βεῖ]. χρεών 

ἐστι. νε χρή. Νόπ αιίοπι ρυίαπάαπα οί 
Ῥοξίαπα γοτηιίενε, πεάσπα ὀμδογο, αέ Τὴ- 
Ίαπῖας ααῖ5 {αρῖαε: 5ο συ]έ, οἳ ααἲ» αἰίονί 
1π]ατίαπα {αο]αέ, (ααοά νῖς ονἰίατῖ Ροίοςί, 

ρτοιί οδέ ν]έα Ποπηῖπιιπι) οανοαί {απιο πε 

σα ος π]ατία ασ Ἠοππραβ]ίσατη οἶνο θα- 
ατα 5αατα Ἰωάαί. Φίο απαπάο Ὦ. Ῥαι- 
Ία5 επί Έρ]μος. 1ν. 96. ᾿Οργίδεσν:, καὶ 
μὴ ἁμαρτάν: σε, ΠΟΠ Ργεοοῖρῖέ αἱ ἱγαδοαθιι 
βοᾷ ππεης ο]ως οδί, οοί ἱγαδοαπιιὸ ἰα- 

Άιει πιο ρεοσεΐ. Ἐαίεπας αααα ἀῑπε- 
χοηέῖα ο5ί, ααοά {γακοὶ ποππΙπ(ιαπα Ἠσθί, 
(Ώαπη εί Ῥογναίοχ πορίθχ ἐγαδεεδαίις, πάτο 
Η1. δ.) ὑπ]ιγίαπι Πασργε αλειῖ, παπαιατ 
Ηοοῖ. 

οω μὴ βλάψαι -- ἐἑ Ῥτο σόλι» 
Οαπίσγιι5 τοςίε, ΠΠΘΟ Ἱπάϊοῖο, τεροπῖ{ πά- 
λο, αί φοηίρηίῖα οί, }έ (αἱ Ἰοδίέηι ἴι- 

ύγία α[[οσγε, φιθ ἐε πιοπι υἰοἰδδίπι Ἰσααί. 
γετραπα οπῖτη βλάψαι, ἔοτιπα Ροϊεπβα!, 
ΏΙΠΠΕΓΟ οἰπσια]ατὶ ροδίίαπα αεεῖρίο, οί α 
ποευίγο Ρ]ατα]ία οἷα τοσῖ.”. Πεαῖας. εἰ 
Ἱία Ποϊξίας, ααοᾷ αἲ πάλυ. {[Ὦαἆ, π]ςϊ 
ἹπβηΙάναπα νο]αῖςεεί Εωπρίάςς, εογῖρεῖδδοί 
Ρο 15, ορίποΥ, βλάστῃ νε] βλάψῃη, απαπι 
βλάψαι, ααοᾶ (βλάψαι) οδέ ἰΦάεγεί, ποτ 
Ἰσάαξ. ἄθεβεο 4ποαιις νΙάσίιιγ ἑαυτοὺς Τι0δ- 
ιοί Υο] «εἰμδοδ (Ποπ σὲ) ασ νοκ Ἠῖς ποπ 
Ροΐίοςί ευρίπ(ε]1σῖ, θεά οχρτϊπαϊ ἀερεραί, 
5ἱ Ἱεραίαί πώλιν.] Βεά πὶπ] πππίαπάστα 
ΟΡΙΠΟΥ. οὗ βλάπτων πόλιν, ν. δ64. ἀπώ- 
λεσας πόλιν 3949. γιά. ΑτδίορΏ. Βατρ. 

1415. ἸἨΜανκ. 
Νοπ Πας 5ο ἀῑοαπίατ, ας οἳ Ιπ]αδίαπα 

ααιιαπάο ϱ55ο οροτίεαί, σε Οτεοπς 
πηαπᾶαία τοβρίζῖθης Τηθδει15, πποπεί, οἳ 

νο] Ἱη]ατίαπα αἰοιή {ασςτθο, πο 14 {αεἷαί 
ευπι ἆαπιπο ταϊραρ]ᾳσ. «ΠΗΟΥΠΙάΤΙΤΟ. 

568. σοὺς ὁλωλότας νεκσούς.] οἱ ααῖς «ο- 

δῖίοί 4ο ὀλωλότων, 118 τοὺς νεκροὺς δἵς εαᾶα- 

υογα, νίάεαί αἆ ν. 118. δε πΙΠῖ] παυίατ- 
ἆαπῃ «θΏ56ο. Λ{α)11. 

5609. τοῖς Φέλουσιν εἰσιδεν. ᾿Ἡ δηλα τὦν- 

9ένὸ, εἷμι, ἆο.] Ἠαε ἀῑδαποιῖο πΙμΙΗ αεί. 
Ἐοτίο, 

Θάψαι δὸς ἡμῶῶνν τοῖς «έλουσιν εὐσεθειν" 

"Η δήλω ὅτο. 



περ τα, 

Άόωος παλαιὸς δαιμόνων διεφθάρη. 
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Χο. Θάρσει" σο γάρ τοι σῆς δίκης σώζων Φάος. 

675 Πολλοὺς ὑπεκφύγοις ἂν ὠνρώπων λόγους. 

ΚΗ. ῬΒούλει ξυνάψω μῦδον εν (βραχγεῖ σέ»εν ; 
ΦΘΗΠ. Λέγ', εἰ τι [βούλει' καὶ γὰρ οὗ σιγηλος ε{. 669 

ΚΗ. Οὐκ ἄν ποτ ἐκ γῆς παϊδας ᾿Αργείων λάβοις. 

Ὑοίας ἀεοταπα Ίο ἀεροενάϊία {αοτίέ, 

(ο. Οοπβάο: 5εγναης οπῖπι Ίωππεα αδείας, 

ὅτ5δ ἙΠιασίας τη]έος Ἠοπαίπιπα ηιαῖος ΦΕΓΠΙΟΠΘΡ. 

{γ. Ὑδηο {ΠΙΙΤΩ ΦΟΓΠΙΟΠΟΘΙΑ Ὀχουί 5οἰπάαπα 2 

Τα. ὨὈϊς, 5ἱ αῖᾷ νῖδ: που οηῖπα ϱ5 {αοϊεασηια5, 

17}. ΝιπαΙαπα οκ αστο πιοδίγτο βο5 Ατοϊνοταπα αἱιίογος, 

Ναπα ΦΙογέμος δερε]ῖγο 6Υαέ νόμος Δαιμόνων, 
γ. 15. εἰ ν. 19. αίᾳαο Ἠος νοσαίχ εὖὐ- 
σεθὴς πόνος, Ν. 585. νιᾷο οί Ἠο]οπ. 998. 
1318. οί Ῥορποε]. Απρ. 9566.. ΒαΓ- 
οα5Ώηά5 α4ποφιαε οδί ἵπ νοοῖρας ἡμῖν σοῖς 
9έλουσιν εὐσεθεῖν, θὲ ἰαοϊία Ιποιςδαίο Ότεοῃ- 
ες ἀσεβείας. Ἀεῖο α]ίοι {οτιο ἀῑδιησιϊ 
Ῥο55ο, 5ἶπο τηυ{αῖοπο οοπίθχέιις : 

Θώψαι δὸς ἡμῖν τοῖς «}έλουσιν" εἰσιδεῖν 

"Η δλω τών.γένδ'' εἷωι, ὅτο. 

ααοᾶ οἵ αιῖς Ῥγαίεταί, 5οημαέυτ. Τάνθένδε 
εδί σὰ ἐπὶ τούτοις, οοπδογιιεηίία, Αγδίορη. 

Ὅ]αί. 57. σὰ ἐν σούτων, Χεπορ]μοιῃ Ἓλλην. 
Ἡρ. ΤΙ. Ρ. 470. Ἑ. σἀπὶ σοῖσδε, ΙΡΗ. Αι]. 
455. σώπὶ σῷδε, 1οἨ. 955. Εὐσεθεῖν 4Ώ5ο- 
Ἰαΐα, πί Ῥορμος]. Αἶποι 1579. Τόν σοι 
σύραννον εὐσεξεῖν οὐ ῥώδιον. εί Ἐ]οσίτ. 510. 
Ονεςί. 891. γιά ΟΙ. Ὑαἱοκοπανίαπα 
αἆ ἘΠαπίς, ν. 1551. Ρ. 448, 449. 

ΛΗαγλή. 
εἰσιδεν] Ἐε]ιοϊςίπιο ἹΜατκ]απάιις εὖσε- 

βεν. Ἠιςς. 
δΤΙ. ἐξοισ9ήσεται,] Εβεγείµν. Ἐατο ἵῃ- 

νεηϊεπάαπα Ῥιῖο Ίαπο γοσθπῃ. Βηρ]ος 
ΥΕΥΡΙΠΑ οἰσθήσεσαι, οτί», οοσμττίς πι 
Ῥοπποςίη. 3ρὸς Λεωχάρ. Ῥ. Τη. 269. ᾖ ψῇ- 

Φος οἰσ9ήσεται. αἳ αΏΏι, Α {αῖ, οἵσω {ου 
ΙΠΑ{ΗΥΓ ΏονυτΏ ΥΕΓΌΙΠΙ οἴσομαι, Ί0γοΥ, ἵπι 
Σηΐ. οἰσθήσομω. Μαν]. 

Οὔ γάρ ποτ εἰς Ἕλληνας ἐξοισθήσεται,] 
Περιοισθήσεται, Ὠϊρηϊϊας νε] βοδίῖρρις α- 
Ῥαά Αίπεπαιπι ΤΥ. Ρ. 125. ΓΕ. ἐξοισθή- 
σεται, Ὄηοας Ταειῖς. ς. 95. Ρ. 1684. οἶσ- 
θήθεσθαι, Ῥαυσαηπῖας Τ,αοοπίο, 17. Ρ. 951. 
(405. Έαο) ὮῬογ. 

ὅτ9. Ὡς εἲς ἐμ ἐλθὼν νόµο] Όι ἩἨε- 
ουΡ. Τθ. Ὃς εἲς σ' ὦνελ)ὼν, φοῖ]. νόμος. 
αΏΙ Πισαέυχ Βο]ο]ῖαςί, οἱ Ναυμαστῶς Ιρὶ 

Ῥοπί ἀῑοίε ὤνελοὼν, αδορπζεπ», αὐά Δ- 
ΦαΠΙΕΠΩΠΟΠ 1Π ϱεχςθ]5ο Ίσοο εχαί, «πιις 
οηἵπι Ῥοπα ἀῑοί Ῥοίιέ κατελὼν, ἆθ- 
5οσπᾶεπδ, 5ο]. α ΙΙ, νε] α Μα]οτίρις. 

Ματ]. 
δτ4. σης δίκης σώζων φάοε,] Οτῖ ορροπῖ 

Ροΐεςί σῆς δίκης πὴν ἠλύγην, Ἱ. 6. πιόγαγι 
νο] {οχιεῦγαδ /}ιδὰ, αριά Ατϊδίορῃμ. Α- 
επατῃ. 684. βῬίοραας Εε]οσ. Ῥηγοίς. ΠΡ. 
1. Ῥ. 9. Δίκης δ' ἐζέλαμψεν ὅσιον φάος. 
γα]ί {οτία,  αδῖαπα {µδέγεπι 6 οοπαρίοιι- 
απι αἳ οπηπ]ρας ἀσπιοδοσπάαηι 56γναἨ5. Ξ6ᾶ 
οἱ δίκης φάος Ῥετ Ῥοτϊρηταδίη εἰσηῖβσατο 
Ροΐεςί ραι]]ο Ρ]α5 απαπα δίκην: αἱ δίκης 
σέθας, Ορρίαπο ἨΗα]αυί, ΤΙ. εί ιποϊ]ία. 

Ματᾖ1. 
σώζων] δεχυαπς. Ῥπίο αιοπιαάπιοᾶιτα 

ΤιαΗπ] ἀῑειπέ 5εγυαγε δἰάεγα. 15. (εοτς. 
1. 555. ἡΜιςα. 

5Τ5. Πολλοὺς ὑπεκφύγοις ἂν ἀνθρώπων 
λόγουε.]) ΟΕνίαπα ογας φόγουςε, νΙαροτῖα, 
πέ ἨοειΡ, 684. 1951. ἈῬεά πμ] πημίο, 
απία λόγοι, ἵπ Ῥ]ατα], Ῥτο πιαἰεαίσία, σ0πι- 
νἰοία, αΠααοίῖος τδυτραίωπῃ, ηϊςί {α]ἱοτ, 
νιἀεο. ην Νεπι, ΙΙΙ. 55. ὅψον 
δὲ λόγοι φ9ονεροῖ,. οὐφοπίιπι αμίεπι ὑπυίαἶν 
διιέ οοπυἰοία. απατά φἱσπίβοαίίοπεπα 05 
Απσ νιάαπχατ το ποτο ἴπ γειπαςμ]ο Ποδ- 
Πο υογᾶς, ΏΒΙΩ λόγοι ἐχώρου», Τ1ρΗ16. Ταυχ. 

1558. ο5ί, τυογάς ῥαδδεά. Πετηρε, Υειρα ἔγα- 
ἑογιιπι νο] οοπινἰοἰαπεΐιι, αϊ Τδι. νιάο 1]ο- 
ουπι, οί 1ΡΗ. ΑμΙ. 576. Εἰαίατενας Α- 
ταΐο, Ῥ. 1040. Ἐ). σὸ μὲν οὖν πολὺ σῆς διαθο- 
λῆς, χαὶ ΛΟΓΟΥΣ, καὶ ΣΚΩΜΜΑΤΑ., καὶ 

ΒΩ ΜΟΛΟΧΙΑΣ παρείλετο τῶν κρλακευύνπων 
σοὺρ συρώννους, το. Α]ϊα οπΗ({ο, Ὑοτίιπέ, 
Φιαῖοδ δΕΤΊπΟΛΕΣ: ααεπιαάπποᾶάσπα Ίο]βιις 
νετ λόγους ππαἰεαἰορπέίαπι, ἵπ Τ5ουταῖς 
Ατοηιάαιπο, Ρ. 969. ο εοπιπηυαίοις 
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ΕΥΡΙΠΙΔΟΤ 

3 ” ρω / ΄ 

Κάμοῦ νὺν ἀντώκουσον, εἰ [βούλει πάλμ, 
/ ) ”/ 3 Ἆ α -” οό / 

Κλύοιω ὦν' οὐ γὰρ ἀλλὰ δεῖ δοῦναι µέρος. 
/ λ .» ] λ ιν / 

Θώψω νεκροὺε, γῆς εξελων Ασωπίας. 
3 ο Ζ ή { 

Εν ἀσπίσω σοι πρῶτα κΩδυνευτεον. 
ΘΗ. Πολλοὺς ἔτλην δὴ χάτέρους ὤλλους πόνους. 575 

ΚΗ. ΄᾿Ἡ πᾶσω οὖν σ ἔφυσεν ἐζαρκεῖν πατήρ; 

Τε. Ναπο πο 4ος ν]οϊςδοῖπα αι], οἳ νῖ5. 

580 Ῥγώω. Λιαάϊαπα: οίῖαπα οροτίθέ ἀἰσειαί ἆατο υἶοθτα, 

Το. βερε]ῖαπῃ «αάανογα, αι{6γοη5 οκ έειτα ΤΠεραπα. 

}γ0. Ένσι αΡΙ Ῥτῖας μετίοµίαπάππα οι οχοτοῖ(ῃ. 

ΤΠ5. Μι]ίος αἴῑος Ιαῦοχες δανος Ίατα 5αδῖηυ]. 

γώ. ΑΠ νοτο Ραίε {1/5 {6 σοπιυῖέ ἱία, αἱ οτηπίρας βαβᾳεῖας 5 

νΟΟΙΙΠ1 λόγος οί Ψόγος, νιά. Ψαἰεκοπα}. 
αἆ Ῥ]μωπίςς, 907. Μαν. 

676. Εούλει συνάφω μον ἐν βραχεῖ σί- 
9εν 1] Ἠος αεί, Ἠδπε τι Ίιο υογῦο {ιθογέπι 
ἔθ α πιοἰεδίία ἀἰροπαὶ γρίωγα ἕ ααοὰ οδί ᾱ- 
ποπαύσω σε λόγου πολλοῦ, ν. 696. εἰ, εοπι- 
Φοπιαἱ υογδα πιηίία Ίαπι Γαοίαπι εδ, Ἐ Ιαιι- 
{ο Ῥαοσλμιά. 11. 9: 6. ὙἨα]ο νοτίπί, 
πε ἰεειιπι εοζοφιαγ ραιοῖςὃ Αά νεῖ- 
Ῥυατα οί, πο τί οοἰίσεπι {πιιπι δΕΥΊιΟ- 
2ιοπι ὧι ὑπευ Υ6ὶ, πι Όγευε ρα 

Ῥαεςμ. 1905. ἍΤοιγὰρ συνήψε πάνσας εἰς 
µίαν βλάθην». Ἰπίτα ν. 911. ἍὮἸΤνδέως δ᾽ 
ἔπαινον ἓν βραχεῖ 9ήσω µέγων. Ματ, 

συνάφω μῦ9ον σέ9εν ΩΙά 5ἳΐ{, Ώρας ΟΠ} 
ἹΜατκ]απάϊί  αΠαςααοπίδας, ᾖἸΙπίε]ίσο. 
Ἐοτίε βόλει σὺ κόψω μῦ9ον. ἨΜαιςς. 

ΦΤΤε ΛΕΥ᾽, εἴ σι βούλει καὶ γὰρ οὐ σιγή- 

λὸς εἷ.] Ῥορποε]ες Τταςλϊη. 491. ΛΕΥ’, εἴ 
σι χρήζει" καὶ γὰρ οὐ σιγηλὸε εἶ. Ἠειο- 

ἀοίας ΥΙΠΤΠΙ. 58. ἐμέλευε--- λέγειν εἴ σι 9έλει, 
Ματ]. 

5Τ9. οὐ γὰρ ἀλλὰ εδί οἰεπίπι. ποία 1ο- 
ομο νε] οχ ἈΝοςαϊῖ Ῥασεμῖ. Απϊδσίορῃ, 
Νιρ. 959. αδί Βοπο]αςι. ποῖίας Αίάσυτα 
6556 Ρίο χαὶ γὰρ, οί οἶιαί Οα]Ηπιαςμί Ἰο- 
ευσα, αἆ απο γ]άο Ποπί]οίιπα Έτασηι, 
σα, ΧΟΙΙ. Ἀοπ ορας οδί Μηοπί 
ᾖ Ῥτο οὐ. Μαν], 

Κἀμοῦ νῦν ἀντώκουσον, εἰ βούλει πάλιν.] 
11966 νυν απο] ίσα, τί οἶίαι Υ αἰεκεπατῖας 
αἆ Ειωπρίά. Ῥμαπίς, 1661. τρὶ Ίοσα 
Ττασϊσοτατη, ἵπ ίδιας ΥοιβιτΏ ἀντακούειν 
εοπηρατεί, ἀἰσεηίοχ οο]]ορῖέ, «ου. 

681. ᾽Ασωπίαε] "μεραπα ἵοπα ἀῑσιίας 
Ἱία 4ᾳ Αρορο, Βυνίο Ὠαοία, «Όαγπε.. 

689, Πολλοὺς ἔτλην δὴ χῴσέρους ἄλλους 

πόνου..] Χάτέρους, Ἱ. Θ. καὶ ἑτέρου,. 88ὰ 
4η (χαςς ἀῑοίέιιγ ἑτέρονς ἄλλους 5 ΟΤ6άΒΠα 

ευη οχοπαρ]υτη ἰπάιΡΙίαΡ]]α ν]άθτος (Πατη 
Ιιά Ότεςί, 259. παῖμί ΠΟΛ εδί {α]ς,) Τος- 
ἴο, λώτέρους καλοὺς σσόνους, αί ν. 549. 
πολλὰ γὰρ δράσας καλά. οἵ 18 ἆᾳ Τπε- 
5ρο σοηρῖέ Ῥιίατεμιας, ἵπ ία εἶας, Ῥ. 14. 
πολλοὺς καὶ καλοὺς ἄ.λους διεργάσασ-αι. 
οἱ Οσαπ]. ρ. 129. 1). σολλεοὺς καὶ καλοὺς 

ἀγώνας ἠγωνίσατο. 1515 Οχι ΧΧΥ. 

Ρ. 175. ο. ΒίορΗ. νίκας σπολλὼς καὶ μαλὼς 

--νειλήκασι. 5ο καλὸν ἀγῶνα ἠγωνίσω, 
Α]οοςέ, 664. ου] παῖ]ε Ί5ιά Τ. Ρα] αἆ 
Τιπιοίμ. 9 Ἡρ]ῖρί. Τν. Τ. τὸν ἀγώνα τὸν κα- 
λὸν ἠγώνισμαι. Έτερος 6ἳ ἄλλος 3ΥΠΟΠΥΠΑΑ 
ουπ{, τί οχ Ἱππιπαετῖς οχοπηρ]!5 Παπεί, εί 
εκ Αεςίορμ. ολο]. αἆ Εἰρήν. ν. 11. εί 
αἆ Νιῤος ν. 54. Ματ. 

χιώτέρους ἄλλονς πηθγΙίο Μαικ]απάο ἆἷς- 
ῬΗοεί, Τ,εροπάσπα απο καρτεροῦς, [07- 
{έ5, 41ο. 9ἱε κρατερὸν στύνον, Ο. Οα]ἱα- 

Ῥον Τ10. ΥΠΙ. 
µάχαι καρτεραὶ Ἠπθεί Ό]ετη. Α]εχ. Ρ. 

991. ἙὮ. Εά.- Ῥατ. Μια. 
Τω]ατία Πβρτογατα Ἱεοίοποτη ἵπ ἀπρίίαπο - 

ΏΘΠΗ νοζασὶ αρΙέχοχ. "Άλλους ἀῑοῖΙε εἹπωρ]]- 
οἶίος αἱίος, ἑτέρουε «ἴνειςορ, Ἱ. 6. εὔῖαπα 
ΤΏΦΊοχο5. ΝΟΠ πηῖηιις οἴπεργα Ἰθεῖο εν 
Οτεςί. 259. ΠΜεγπιαππι. ζ 

ὀ86. Πράσσειν σὺ πόλλ᾽ εἴωθσει] Πράσ- 

σει πολλὰ, 506Π5Η 1Ω8ΙΟ, Ῥτο, 65586 πολυ- 
σράγµω», ἵπ τεῦας αι α {ασ]εηίετα Ώοπ. 
ρεείαπὲ: 6ΐγο ἐπιρετίίπεπέ; ας ερί 
1,αῑπῖς αγαε[ίο. Ἠ15 ορροπίέας Ώεπηοσχ]- 
{ἱ πρήσσειν ὀλίγα, αρ. Απιοπίι. Ἱπαρ. Υ. 
94, νε], σὼ ἑαυσοῦ πράσσεν, ΧθεΠοΡΏΟΠ 
Ασπομν. ΤΙ. Ῥ. Τ68. Ὦ. Ὑιὰε Ἐωιρ. 
Ἠοτς. Ἐωτ. 3966. Ἠ]ρρο],. Τ8δ. Ἠετο- 
ἀοίας Ἠ. 6δ. σί πολλὰ πεήσσες: ϱματε 
ασὶς φικῶ αἲ ἰε πἰμί αμίποπεὃ γε Ἰο- 
ομπ:. οἱ Αχἰδίορη. Εἰρήν, 1058. Βαη. 
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γρηστὰ ὃ οὐ πολάζομεεν. 

ΚΠ. Πράσσεν συ πόλλ᾽ εἰωθας, ἤτε σὴ πόλις. 

ΘΠ. Τοιγὰρ πονοῦσω σολλὼ, πόλλ εὐδαιμονεῖ. ὅτο 
ΚΗ. Ἔλβ, ὡς σε λόγχη Σπαρτὸς ἐν πόλει λάξη,. 
ΘΦΗΠ. Τίς δ' εκ δράκοντος ουρος ὃν γένοιτ ὤρης : 

5ο0 ΚΗ. Γιώσει συ πάσγων' νῦν δέ τ᾿ εἰ νεανίως. 

585 Τε, Οποίηιο διώιέ Ιπαρτοὺϊ: Ῥτοῦος οπἵπα ΏΟΠ ΡΙΠΙΠΗς, 

Ῥγω. βαρο {α πιυ]ία 5οἷ6ς {ασσχε, οί {ια οἴνίίας, 

Το. Ἐπσο εα5Ώπεης πηι]έος ]αῦοτες οξέ να]ἀς Ῥεαία, 

γα. Ν επ, αί {ο Παρία ΤΠοεῦαπα ἵπ αστο εαρίαί. 

Τ]ιε. Οαῖά νετο 2 εκ ἀτασοοπο Ταν» ἱπιρείποριι5 οχῖσίοτε Ροίοςί ᾖ 

590 Ένα. Τα εχροτῖοτίς ραϊθπάο: πππο οπῖπα 65 {6ΓΟΧ. 

350.  Ἠοος 5οπ5υ ]οεαίϊοπίς ρτοσι] ἁπλῖο 
Ἰπίε]]1αῖ νο]αῖε Ῥτασο: 5ο Τ]θδοις Πα 
Ἰπίε]]Ησετο πολι, οί Ίπαπο οοπέηε]ῖαπα 
ἀθχίτε ανογίῖ{ ΤΟΡΡΟΠΞΟ 510, ΡΟ πολλὰ 
πράστειν 5αΏ5{Παεῃς σολλὼὰ τσονεῖν. ΡΕΠΣΙ 
Ῥοπο πολλὰ πράττειν πράγματα, Ἑυίητ- 
ενας ἘΠεπηϊρίοε]ο, ρ. 190. Ἐ. ος αΏρῖ: οί 
Οµατίοπ Αριποαϊδίοηςίς ΤΠ. 1. Καὶ 
νυμπὸς μα) ἡμέρας πολλὰ πρώττων. ΑΠαπι 

εἰσπϊῃεαίῖοποτα ]ουυ1οπῖς σφολλὰ σορώστειν, 
Ῥτο, ογανὶ οαἰαπιίαίο ᾖγοπ, γῖὰο αριιά 
Ε:1, Ἀραηυμεπαίαπη αἆ Απσίορα, Ρἰαι. 496. 

Ματᾖ. 
[ράσσειν σὺ πόλλ᾽ εἴωβας, ἤ πε σὴ πόλις] 

1,αυάαε (ατ]κ]ατιά1 ποίαπα)! Ψα]οκκοπευτίας 
αἆ Ἐιπριά. Ἠιρροϊγι. Τ8δ. οἴίαης ρτα- 
ἵετοα (αίαἷετ, οὐ Απίοηϊῖη, ΤΥ. 94. Ῥει- 
σ]οτ. αἆ Απϊςίορη. απ. 955. Ρο. 

5868. λόγχη Ἑπαρτὸς---βλάεη.] Ἐτοάαϊ 
οἵ Ῥατποςί λόγχη (ποπ λόγχη) Σπαρτὸς, 

Αεῆςο Ῥτο Σπαοτὴ, Ρ]ετῖδᾳις, ορίπος, Ρ]α- 
εερῖί. Σπαρτοὶ εταηί ροσίετῖ οοτΗπα οἶπ- 
ας ααὶ οαδὲ ος ἀεπίριας φεγροηεῖ», α Οαἆ- 
πηΟ ορςἶςῖ, δαρθγθταπίς ΟΣΗ Ἠ{ςίογΙαπα 
Ἠαμος ΠΠ Πρ. ΤΗ. Μείαπ. Ον]ιάΙ. 
ὙΝορίεχ ἆς 15, λόχος δ) ὀδόντων ὄφεος ἔξην- 
δρωµένος, 1πήα ν. 719, Σπαρτὸς ΥετΗ 

µιο Τπεβραπας: ποῦ εαεῖ Ργωςῖσ, απία 
Ἅπιιἰ εταπί Τπευαηϊ ααϊ ποη εταπί Σπαρ- 
φοί. 5θἆ ν. Τ95. Σπαρπών ἀνδρῶν νοτίῖ- 
{άχ σαίογιπι υἱγογιώ, Ἱ. ε. ΓΠμεβραποτυτη : 
ΏΙΤΙ5 Ὑασε, οπῖα ΟΠΙΛΕΝ Ἠοππηπθς, ΏΟΠ 
Ἐ]εραπί οἶαπι, ἀῑοί ροξςαπέ οαέ. Έσο 
Ἰππβϊέαίατα νοσεπα ρογίο]ἴέαέας 5µτΏ, Βρατ- 
Ἡ, Ύὐςς οἶπο εἴτοπῖτα νοὶ απηρἰσιηίαίο Τοπα 
εκρεπηῖε, 8 ααῖς πιαΗέ νοτίρτο λόγχη 
Σπαρτὸς, Ἰαδία εογιηι φμὶ επ απσιῖ ἀετι- 
ἐἴδιιν φαξὶ διεΐ, ΡΥΤΟ 5µο πίαίαχ, οἳ πον]- 
ται πηρα! Ἰδιοβραί. Έτο βλάξῃ «οπ]θος- 

τά λάεῃ, 5εᾷ Ῥο5ί Ῥοα]ίσογηπα δέ Πεὶς- 
Κἴππι, αξ Ίαπα νίάθο. ΟοπβτπιαίΙτ α 
Οοάά. Α. Ἑ. εἰ ΑΙάϊΐπα. Πάεπι (οἆά. 
(ν. 689.) ρτο Τί δ) ἐκ---παρεπί, Τις 2 ε» 
δρακονπος: 4105 56Π1ΙΟΥ. Βαγηρεῖις ἀῑς- 
Ώπσιϊέ, Τί δι ἐμ. δις, οί ἵία Οαπίετις π 
ΥΘΙΦΙΟΠΘ, «Θοὔῦεος "Αρης εκ Πϊαά. Ο. Αρης 
Ἠϊς, ορίποτ, 5ἱσπίβσαί δείζισπ, γε] θείαίο- 
γεπι: ἍΔΑιπιφιῖς αιίεπι αεθγ ργαἰιαίογ πιας- 
οἱ ροίεςί εἩ ἀοπιεῖδιιε ἀγασοπῖς ἓ ἘΕαβι]απα 4θ 
Οαάπιο οί κεγροπεῖς ἀεπίέίῦις φαυλίζει: 
απα]ίου ΄παπία Ίηεύαπα («αραπεις αραιά 
Μίααπα Τμευ, Χ. 86. «Εί φιϊάπαπι 
(φιιά ίαπι Βεπί].) εαγεσίιηι ϱγοδίεγπογε 
πιωιῖα πιοἰὲ δίγασία ἴψγαξ Ὦιαε]ατος {α- 
ΏΊςΠ Ὀθ]]αέογος Ἡος Βραγίος ΈἨοψειι5 πινο- 
πε, πίτα ν. 715. ἨΜανκ. 

λόγχη Ὑπαρτὸς) Ἠα τοσο Ῥτοάσις 
Ρτο γείοτί λόγχη. Μος Ἐάῑά τερρη(ίοχες, 
Ριαίοτ Ματκίαπάιπα, βλάβη Ῥτο λάβ:. 
απος {πσίαχ Τά. Δ]ά. οἱ 5εηδΗς. Τεσοι.- 
41 {οτίε : 

η ή Ν Γι / 

έλα, ὧς σελόγχη Σπαρτὸς ἐπὶ σόλει λάβἠ. 

ἐπὶ πόλει, αἆ νεὶ γορε τόση, αί ἐπὶ Θή- 
βαι. ΌΟμαπ(ΙθΠη θέ ἐν σόλει Ἱπίοτρτείατί 
Ῥοΐος πι ασγο, αί ἵπ ους οἶαιῖς αἆ Ογ- 
ε1ορ. 99. Λ{ι5. 

Σσαρτὸς] ΤΠεῦαπις, ὦπὸ τῶν μετὰ Κάδ- 
µου Σπσαρτῶν ἀνλρώπων. ο Ἰας τε νά, 
Ονιᾶ, Μοιαπιονρῃ. 1, ΤΙ. Τα. 1. Ὅη- 
ἆε Ραι]ο Ροδί Ῥοδία πορίσγ, Υ. Τ132. νοσαί 
ΤΠθραπος Λόγου, ὀδόντων ὄφεοι ἐξηνδρωμεένον. 
Βρατία νοτο οί δρατίαπί πο αὓ Ἠας θετηῖ- 
παίίοπο, 5οἆ α Πρατίο, Απιγε]απεῖς βο, 
νο], αὲ Ειδαθνῖας αἴί, ἀπὸ Λελέγων, σπο- 
όλων ἀνλρώπων, ἐκεῖ συνωκισςένσων. Ὑἱάς 
Ἐκίαίμ. 1π Παά. β. οἱ. 994. Τμερίία οἱ 
λόγχη Σπαρτὸ; Αἰῆςε, ἵ. 6. Ἰαδία Τη9- 
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ΘΗ. Οὗτοι ω ἐπαίρεις 

ΕΙΣΙΠΙΑΘΟΙ{ 

ὧστε «υμώσαι Φρένας, 
.- -”- / 2 / Ν 

Ἔοϊς σοΐσι Άόμποις. ἀλλ᾽ ἀποστέλλου γ5ονὸς», 
Ἅ “/ ) .. 

Άθγους μιαταίους. οὐσπερ ἠνέγκω, λαξων" Φδο 

Περαίνομεν γὰρ οὐδέν. ὁρμάσδαι γρεὼν 
606 Πάντ ἀνδρ ὁπλίτην, ἁρμάτων τ ἐπεμβάτην, 

Μοναμπύκων τε φάλαρα κμεῖσθαι, στόμα 

Τε, Ἠαιιά ππο πηογεβῖς, αἱ ἵπαδσαγ αΠΊππο, 

Τιῖ5 «αροτβῖς νογρῖς. Αί εκ Λου αστο ἀῑδοεάς, 
Ἠείετεῃς Π]α Ἱπαπία γετρα οιιας αυ ]]ςεῖ : 

ΝΙΗΙΙ οπἵπι οΗοςἶτιχιις οοζοφεπᾶο. “Πονετο οροχίεί 

695 Όπιπες Ρρεά[ίε, αέ ἵπδοεπδοτες οπτεατα, 

ΟεἹείαπιααε θ/ποσαπα ο5 ππονοτε Ίογα 

Ράπα. βλάβη] Λογ. 9. 5]. Αοι α βλώπ- 
πω. ΑΠα5 λάβη: εί Ἱία Βεα]]σογ. 

746». 
Τια Ματκ]απάας εκ έοᾷᾶ. Α. Ἑ. Ἆες 

έπαθα ἀρίετίης ε5ε σί Σ; ααοᾷ Αἰά, οί 
γυ]σα Ἠαρεπε. Πεγπιατο. 

689. Ἠοεερῖ ομπι ἸΜατκ]απάο σὶς οχ 
Μ5»5. Υι]σοσί. Λ{ιςᾳ. 

Ἠες. Θ6ρος" πολεμικός. 1ος], 
990. νῦν δὲ σ’ εἶ νεανίας.] Ῥετίρο, νῦν δ 

ἔπ᾽ εἶ' πιωτιο υεγο αά]μιο 5 Ίθτοα, νεὶ /μυε- 
πίδ; ααεπιαάπιοάστα ουπῃ αρρεἰ]αί Αάτας- 
{ᾳ5, ν. 190. 5οἆ ορργούὐγᾶ 5εη5α Ῥροβῖις 
δυπηεπάιπῃ, τής διά ΑπειορΗ. Ἱεορ. 
1524. αἲ δέποηι, κεὶ σφό»δ εἶ νεανίας. ἨἘί 
Ἱία Πεἰθκῖμς, Ῥχο σάσχων Λ. παθων. 

Ματ]. 
59]. ἐπαίρες ὥσσε θυμεῖσθαι.] ΑΡυπ- 

ἆατε ν]άθέιχ ὥστε, πέ Ῥειδαρε απο 1Πβ- 
πηΙινατῃ. ΗἹρρο]. 1925. Κύπρις γὰρ ἤ9ελ) 
ὥσσε γίγνεσθαι σάδε. Ὑοιριτα ἐπαίρεις Ἱ]- 
]υρίταί ,. Καδίοτις αἆ ΑεϊκίορΗ. Νις. 49. 
θἰ]αίο Ἠου Ίοεο. Ὑἱάο οἱ Ἠετοίοι. ΥΙ1. 
10. Ῥ. 58δ. ᾿Εξαίρειν οοἆθτα 8ης, Η1ῃρ- 
Ρο]. 699. Μαν. 

Οὔσοι µ᾿ ἐπαίρεις ὥστε θυμῶσαι φρένας.] 
« 4ὐιωιάατε υἱάείιγ ὥστε, ιαέ ρεγκαγε απίο 
1π][ιπζυιπι. ἨΠρρο[. 1525. Κύπρις γὰρ 

ἠθελ' ὥστε γίγνεσθαι σάδε.  Ματκ]. Ἠας 
ηΟΙΑ ηδις εί Ὑαἰεκεπατίας αἆ Ἐιυπρίά, 
Ἠ]ρροϊ]γι. 785. Βορ]οε]. (β4ΐρ. Οσοι. 
1546. Ἐρδεβγ]. Ἐτιπιοπίά, 909. 998, 
ἹΜατκ]απά. αἆ Ἐππίρίά, Τρῃίσεη, Ταυγ. 
1580. Οτεςί.’ 69. Πῖ φιῶ σεφιιίιιν {πι 
{αγαπά πιοία αάαέ ἍῬογδοπμς; Ὁ. 
Ἠιυηκεη. αἱ Τππαϊ Τ,οχίζοἩ, Ρ. 87. οἱ 
Ὑπα]εκεπωτ, αἆ Ἐαπῖρίά, Ἠϊρρο]γι. 599. 

201. 
Φυµώσαι.] ἸΠοσοπάμια θυμᾶσθαι. 

41.5. 

ἠνέγκω] 9. πἹησυ]. Αογ. 1. της, αἳ ἦνεγ- 

κάµην, θαοὰ α φέρω. «Ἠαγπος. 
696. 95. στόμα ᾿Αϕρῷ καταστάζοντα,] 

γ]άθο γυΊτατα αοιάςείππαπι δὲ αοουτα(ἰς»ῖ- 
Τωαπ αἆ Ῥπωαπίθ. 145. 891. οὔεηδατη 
{α1 Ἠϊαία, στόμα ᾿Αφεῷ, Ἰπίετ Ώπεπῃ 50Π8-- 
τῇ Ῥρταεεἀεηίῖς οἱ Ἱπϊάαπα 5αὈειθπίῖς. 
θοά ἵπ 5εηατῖ]ς Ἠϊαίιις Ι5Ηα5πηοάΙ ΠΙΙΠΊΘΓΕ- 
νΙ Ῥτορο 140 ἴπ Ἠου ἀταπιαίο, βαρριςι- 
Ρα5: εί Ρ]άδαµαπα 900 ἵη Ῥμαηῖρεϊς, 

Φάλαρα κινείσθαι στόμα] Πας αἰτοι 
ἀῑείηχϊ: 

Μοναμπύμων τε φάλαρω Λινεέσ.αιν στόμα, 

᾿Αϕεῶ Λωτωστάζοντα, Θηδαίων χ3όνα. 

ΏΘΠη Ἀμείσθαι Θηδαίων χ9ένα, θδί, εἰς 

πινόνα, ΟΠηῖ5δα ΡγεδροδΙοπε, πέ {ετε Ῥοδέ 
νετρα πηοία. Εί καταστάζοια στόμα 
ἀφρῷ, πί ἨεειΡ. 94]. Ἅ«Φόνον (νο «ᾧόδου) 
σσαλαγμοὶ σὴν κατέσταζον γένυν' (σέ εν 
πεί παπι θατύαπι ἱγίσαδαπί, ναι ἰΜζανε 
(Γαοϊεδαπί. [ὲ Κινεῖσθαι στόμα, Ἱ. 6. ἐς στό- 
μα, αἀπιουοτίὶ αἆ οδ. ρεἀρδαῖς οί οοασία 
ἀἱεΠο: 5εᾱ {αΠβις 5οαίεί οταίΙο Ειτῖρίάες. 
Πεϊοκίας,. Νάπα Ἠοεί ατσιπηεπίυπα ἆ- 
«εἵο αχ 5υα 1ρδίας εοπ]οσίιτα» δί Πςσαί, 
Γαεῖ]ο οτε αιεπανῖς απ απα. 5οΠΙρίΟΓΘΠΗ 
Ἰοᾳπεηίοπα {πορτα απϊοφυ]ά νε]ῖ».] Μοναμ- 
τσύκων φώλαρα, 5ΗΠΙ, μονώμτσυκως φαλάροις 
κατεσκευασµένουε, Ε(Ίί0» ἴπιδίγμείος φαλάροις, 
14 οί, 72Υγεί ζαπιῖιὶς Γγοιίοπι πιιϊοπιέί- 
ὄικ: νιά. Το. ἨΜασϊκα. Ῥ. 'Ἠνία, οί πος 
1ρὶ Ἰαυιάαι ἀοοῖῖς». Οαάεπάοτρῖα». οἱ ααῖα 
Ῥοβιεγαί φώλαρα, Ὠθςρδ»ο οταί οὗ «εοἩ- 
5ίγισβοποσπι οἱ πιοίγΙπῃ, τί ἀῑοθτθί κασα- 
στάζοντα. Τοπ ο556ί, Χεεών ἔσσι, µο- 
νώμµπυκας φαλάροι Σατεσκευασμένους, κα- 
πωσσάζοντας στέµα ἀφεῷ, κινεῖσαι εἰς Θ1- 
ἑαΐαν χ9ύνα. ἸΜατλῖ. 
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᾽Αϕρῷ κωτωστάζοντω, Καδμείαν χφόνα. 
; Ν « Ν Ν -/ν ; 

Χωρήσομαι γαρ ἑπτα «ρος Κάθμου πυλας 590 
Δίἱ κ' “8 «νο εἰ -- δν 

ὑτὸς σίδηρον ὀξυν ἐν χεβον έχων, 
΄ / / Ν Ν / / 

600 Αὐτός γε κήρυξ' σοι δε πεοστάσσω μένει, 
/ / 

"Αδραστε, κἀμοὶ μὴ ᾿ναωίγνυσδαι τύχας 
κ ό 3 .ἳ λ / .] ο. / 

Τας σας εγω γαρ δαίμονος τούµου µετο 

Ῥριιπαα ἀῑςι]]απίία ἵπ Οαάπιεαπα {6ΙΤαΤΗ. 

Ῥτοβεῖκεας οπῖπα αἆ 5ορίοπα Ροτία5 0αἀποᾶ 

Τρ56 {εποης {ατγαπα αοιέαπα ἵπ ππαπίρα5 

600 Τρ5ο Ῥγαςο. Τ1β1 νεγο ππαπἆο ταξ ΠΠαΠ685, 

Αἀταςίο, οί πηϊπί ποῦ αβτῖοςς {οτίαπαπα 

Τιαπι:. εσο θηΊπ οππα πηθα {οτίιπα 

Οτάο, πῖ {αΐῑος, ε5ε: µοναµπύκων τε στό- 
μα μινεῖσθαι φώλαρα. Ίισσ. 

Μοναμπύκων] Ἐιπρῖάςς ἵτα νοεατε ἀῑεῖ- 
61 σοὺς Κέλητας. Ὑἱάο Ῥιπάατ. Ο]γπαρ. 
Οά. Ὑ. στροφ. α. εί Ιπίετρτ. φάλαρα] λῶ- 
εα ἴπ ος Ίοσο, αας ααανῖς εΦιοτΗπη ΟΓ- 
πατηρπία, οί ρΏα]θγο.. Βαγπε». 

698. Τ,οσο, ππιίαίο Υετςαπα οχά1ηο: 

χωρήσοµαι γὰρ ἑπτὰ πρὸς Κάδμου πύλας, 
 ὰ ΄ 3φν 3 - - 

αὐτὸς σίδηρον ὀξὺν ἐν χέρου ἔχων, 
κ΄ κ. ” 

αὐτός γξ Λήευξ- 

ΎοΓΞΙΠΠ αὐτὸς σίδηρον, Ἠοαῖς]ςΐις 1ΙΠίΘΙ τν. 

609. εί 605. ἹἸηδοτῖς, ααδΕ οί τπα]οί {14Π5- 
Ροφϊαο ε5ί, οί ταῖπιις γεηηρία. Ά{ιςς. 

699, Αὐτός γε κήρυξ. σοὶ δὲ ποροστάσσω 

μένει, Αὐτὸς σίδηρον, ἃς.] Οοάά. Α. Ἑ. 
Ο. Αὐτος σε κηρυξ, Ιῇ5ε φιιοφιό Ῥγώσο, 5ῖς- 
πέ ἴα Ὠιηπο 65. Τα Όντας αὐτὸς ἄγγε- 
λος Κροΐίσῳ ἐληλύθεε, Ἠετοάοί. Ι. 9. εί 
Πεπείαις, Ἠε]εῃπ. 1518. Ὃς αὐτὸς αὐτὸν 
ἦλθεν ἀγγέλλων Φανεῖν. Ὠεϊπάς, ογάἵπεπι 
Ἠμπο νετ Ῥτοροπίέ εἰ. Ἠεϊκκῖας: 

Αὐτός τε Σήθυξ' σοῦ ---------- μένειν, 

"Αδραστε, ὔὪ.-----'οτύ κ: 

Τὰς σάς" ἐγὼ ----- μέτα, 

Αὐτὸς σίδηρον τν ἔκων, 

Στρατηλατήσων δοµή. 

Οοπ]θοεταπα μένει Αὐτοῦ, πιαπογε Πίο, 56. 
Ἐ]οισῖης: οί, σίδηρόν σ᾿ ὀξὺν ἐν χεροῖν ἔχει: 

εξ ποπ. ἀἰπιιέίεγο επ πιαπῖδις Τεηγιπι αοι- 
ωπι. Ῥθὰ Ίοηπσο Ῥτείαί, μέ παϊἩῖ γ]άο- 
1τ, οχΙπαΗο Ἠεἰκκίαπα. (τε] ν. 699. αὖ- 
τὸς σίδηρον---αὐπός το πήρυξ ἆποδιις Ίδεῖς 
γετεῖρας (απεροεῖεἰς,) [παπι ]οοίίο] νυ]- 
δαίΐα νε] Ἱπερίᾳ ε5ε, το] 5οἶασα, Λ{αγΚ], 

Ἠ[ϊο νουδας Ῥο5έ 5θᾳαθηίεπα ]εσευαίας, 
Πεϊςκίας αὔπι Ῥοδέ ν. 609. Ῥοπεπάμπα 
Ῥυίαραί, ααοά που Ἱπρτοραί Ματκ]απάις, 
οο4 Ἰάεπα {απποη Ἠωπο, πει οχη[θα1, Οἵ-- 
ἀϊἴποπα οοη]εείατα απεφιμίιας εί: απεπι 
Ἠτπιαίϊ ος, ααοά εοἀᾶ. αὐτός σε κπουξ, 

ποη, ί οά1ῖ, αὐτός γε κηρυξ, Παυεηῖ. 
ΕΗεγπιαπτι. 

6ΟΙ. μὴ να μίγνυσ-αι σύχας Ταὰς σάς. ] 

διο ἵπ Βορμοο]ῖς Ῥμίοςι. 1065. Ὀ]ϊεεες 
Ίαμοι Νεορίοϊεππμπα ποη τερρίοτε ΕΠΙ- 
Ἰοοίείεπι, Ἡμῶν ὅπως μὴ τὴν τύχην δια- 
φβερεῖς" «Λὲ ποδίγαπι |Γογ/ παπι ϱΟΥΥΊΙΠΙ - 
ναδ.. Τύχας Ίετο οι ἱπ]ογίιπέι, μα Πῖς: 
ερ ποηΏ 56πηρετ. ας: πενο ππῖοεας 
ταα Ἱπέοτέαπία πηρα Ῥοπα {οτίαπα. ΜατλΙ, 

τύχαι, ἵπ]ογίιωπία ---- αι Ἠος: πενε 
πηῖσοθας έα Ἱπ{ογιππ]α ηιθα Όοπα Εοτίωπα. 
Ματ]]. αάά. στοπον. Οὓςς. 9, 9. εεῖς 

609. ᾿Εγὼ γὰρ Δαίμονος τοὐμοῦ µέτα 

στρατηλατήσω] «ἆοἨλ. Βχοάσι οράπιο 
Πῖς ποέαν]έ, ααοά ρεῖςεί 5ἰησι]ῖς Ἠοτοῖριας 
6οπῖος αἀμίρεραπέ, ααϊ εοτιπα ρετίου]α 
ανοττιπζατεπί: απάο Π]]αά ἩΗοππετί Πἶαά. 
γ. Υ. 440. ---Παρὰ γὰρ τοι εἰσι καὶ ἡμῖν. 
εὲ Ογς». ο. ν. 54. --- πέωψει δὲ τοι οὗρον 
ὄπισὃεν ᾿Αθανάσων, ὅστις σε φυλάσσει σε 

ῥύεταί σε.  Οπ]δις Πες πμ] Ποραῖ Π1ΔΠ- 
ὥςςα, Ίοςο αἀάετε: ΜΠοπαπάοτ αριά (Ίεπι, 
Αοχαπάτ. Φίάοπι. δ. αἷί: "Άπαντι Δαίμων 
ὠνδοὶ συμπαρίσταται Εἰλνν: γενουίνω: Μυσ- 

σαγωγὸς τοῦ βίου. γιάε Οσα]. Ἠποάϊσίη, 

Απία. Ίμοοι. 1.. ΠΠ. ο. 10. εἰ 11. Ηἰετος]. 
Ρ. 2566. Οπῖπ εἰ ποείτα Ἠτοεγα νιάἀεπίατ 
Ἠιῖς «85.» ἔανοτε, υἱ Μαιιμ. Ἐναησε]. ς. 
πτ]]. ν. 1Ο. Άροο. ο. Χνι. ν. δ. Ε2εκῖο]. 
ο. ἵκ. ν. 1. οἵο, Ἠίπς εἰ πος ἵπ Λεγοίου 
ποδίο Ῥοέπιφίε, Ἑταποϊαᾶάος ἀῑσίο, πες- 
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Στρωτηλατήσω Ἀλεινὸς ἐν κλεινῷ δορί. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΊΥ 

οι [ῶὠ] οι 

εἶ υἸ ΄ ὰ Δ Σ/ “/ 

Εν δεῖ µόνον μοι, τους 3εους ΕΧΩ» οσοέ 
αρ. 5 -»ὀ 

605 Δίκην σέξοται. ταῦτα γὰρ ζύνονῦ ὁμιοῦ» 
Ἱέκην δίδωσιν. Ἠρετὴ δ᾽ οὐδὲν φερει 

Ἡροτοῖσῳ, εἰ μὴ σὸν 9)εον χρήζουτ᾽ έχει. 

ΤπηροεΓαίοΣ ετο Ιπίρσοτ Ιπ Ἱπίρστο εχετεῖευ. 

Ίἶπα τε 5ο]άπΏ εδέ πη]Βῖ ορια5, Ἡοῦετο ἀθο», αποίᾳιοί 

605 ο ας5ά ατα εοἶαηί, Ίαο οΠΊτῃ 5ἳ οἷηέ ςἹπηια], 

Ταπίέ ν]οίοτῖαπα: παπα ταις πΙμῖ] Ῥτγοάςςίέ 

Ἠοπήηίρας, ηῖ5Ι Ώουπι Εαγεπίθπα Ἠαμοαί. 

ἄσπα εά]το, Ἱία ἆα Ἄϊστο Ῥτπεῖρε εαΠ]- 
τη ]απη]απα ἀοτηαίέυτο: 

Αέ Ν!ρεχ, οσο]άςο Βτιηαή5 οὐίος να]νῖ», 

Οοχροσε ρτο]θεία5 {ο]Η{ ια Ἰατηῖπα οσ]ο, 

Αοοεάϊίημο Ώεο ΕΞΙΡΡΙΕΣ. Π{εΓΙπΠΦΙΙΕ {1ΝΟΤΕΒ 

ΟοπΠΠεΙηοταί ρταίμ5, Ρ]αςῖά1 {ατα ΤΕΤΩΡΟΤαά 50ΠΙ- 

η], : 

ΑπηροθΠσπης με 51ρί οαδίοᾶεπα ποοίε ρτοεσαίατ, 

Απετευπηςµε τηα]ατα: ῬοβίΏῖης δ60ΙΤᾷ 5οΡΟΣΙ 

Μεπωρτα ἀθαῖι: Οα]εξάς αἀσξί 88ΟΙΟ αρτηῖπα 

{ατα 

Βερίεπα (6αἨσο]α; Ἀΐρτο Ιην1ρῖ]ατο ραταίῇ. 

ιο {ωτρες ουτας Ἱαείιξαυε αγετίετο Ῥτοπηέης, 

Πιο ἆμ]σες Ἱάνεπαπη ]εοερτας εἴ βαησι]π]ς ο.ξ- 

{άπης 

1]]ε Ρῖας οργεῦτο ἄἴρηαδαιε ΙπΓαπάθτε ΓΟΥΤΗΔ5: 

Ομαίέποτ ερτερῖο σαρΙά ἀϊδοχιπιῖηα {οἨπί. 

Αεί ας {αηίαπα σεη]Π] 5 πηπηῖα 5εγναη{, 

Οοτροπίς Πίο οὐςίος, αΠΊπΊΕ ν]ρ]] εκευῦαί 1]]ο. 

Ἐταπεῖαά. 1.. ΤΥ. ν. 546. αἆ ν. 960. 
βαΓΠΕΝ. 

605. μλεινὸς ἐν κλευῷ] Οοἆἆ. Δ. Β. Ο. 
[1 αἱ 

5ἷς, αλεινος εν Αλεινω ὅο0ρι" ααοἀ νι], ορ]- 

ἨΟΙ, καινὸς ἐν παινῷ: ἄιιαδί αΏΊππο φογῖμα- 
χυπη ομγοτδατοίιτ Ιαπηριας Βορμοος]ῖς Ττα- 
εἰήΏ. 639. Θυτήζα κανῷ παινὸν ἐν πεπλώ- 
µασι. 5οᾷ τεοίε Ἰαυεί νυ]σαία: νῖὰε Ττο- 
αᾱ ν. Τδ4. Ὀεϊπάε, ν. 606. Ῥτο φέρει, Α. 
Ῥ. λεγει: Ῥτο Ὑαγ. (αππεη Τ,εςί. φερει. 

ΜαγΚΙ. 
μαινὸς ἓν παινῷ δορί.] Πα 5αρενςο βία 

1π ἁίποαιιε Μ5. εἰ Ῥ. Μαικ]απάο Ῥ]αςοί 
να]σαία κλεινὸς ἓν λεινῷ: Ιπ 44ο αθΙοῖυπα 
εἶας ἀεδιάετο. Αἀταξέυπα Ἐλουρίπε 1ε- 
Ἠπαυϊε Τῃῆσορους, πο τηα]ατα ααβρίοῖυτη 

κ. Όϊ οὐ]άΙς Ῥτυπο]άις, 9εὰ ππε]ῖ5 Ρπίο ὥσσ᾽, η ἵπ Αραΐλιοπῖς Ίοσο, 
ἂν ᾗ πεπραγμένα, ιιΏῖ ὅσσα ο]ίαπί Βάσας αρ. ΗΡί. Τ1ε8. Ἔ. ΙΤ. Ρ. 5990. Ε. 
1ΧΝ. 1ΤΙ. Ρ. 104. Ὦ, εὰ. Α]ά. 1658. ἵπ Ῥ]ή]οσςί. εἴαπι 509. παα]πῃ ἄσσα ῬτΟ ἔσσα» 

εχροάἹῖοπῖ ο55εί Τ)αοῖ Ργωδεπίῖα, Ί4Πα 
απίεα α ΤΠοραπῖς ἀανῖοα: 156, Ἱπαυῖς 
οσα Ῥγορτίο (Σοπιίο ετογοί(ηπι ἀμεαπι, 11ἱδα- 
ἔτι ἴτι ἰἰδαίο αρπιῖπο. ἨΜιος. 

1,εσο, καινὸς ἓν χαινῷ δορί. Ἐοποναίο Ὀε]- 

Ηεγπιαπιη. 
604. σοὺς Θεοὺς ἔχειν ὅσοι Δίκην σέσονσαι»] 

Τὰ ο5ε, οὗ σέδονται: αἳ αἆ ΟΠπιπες ὮΏεο 
Ρεγάποι. αοηιῖΏ ἀῑχῖςθεί σῶν Θεῶν ὅσοι, 5ἱ 
ὅσοι αἰσπίβοαφεοαί φιιοίφιοί, Ῥατάᾶνε. Ρίο 
“Ὅσ) ἐξισώσει, " ρτο ἃ ἐξισώσει, αριιά Βορβος]. 
ανά. Ἐντ. 455. αὈϊ πιπο Ἱερίατ “Α σ᾽ 

«ἐξισώσε. Ὠιοᾶ Ἠϊο ασε ἔχειν Θεοὺς, ἵπ 
Ἠετας]ῖά. 644. οαδί, χρῶσβαι Θεοῖς σύμ- 
µάχοις, οἱ Θεῶν τυχεῖν ν. 965. ἍΈ]επε 
Ἠε]επ. 7659. σοῦς Θεεὺς ἔχειν φίλους. αξ 
ἴλεω σὸν Θεὸν Έχευ Ῥμηοπί Τιεσς. Α]]ο-. 

σοχ. 5. 111. [Τ. 1. Ῥ. 191.] ΠΠ. 59.] 
ἩῬί ΤΠΟΠΘΟ ΡΓΟ τῇ δεκάτη κακών Ἱερεπά. 
σῇδε τῇ πακώσε. «Ματ. 
606. Ῥια{ετοεπάαπα γάθίιχ οὐδὲν λέγει. 

14 αριιά «οπι]σος 5αγε εἹσηϊβεαί πιρατὶ, 
οᾷ εάαπη, αιιοὰ πος ἀῑείπαας, ἐς 1 ηιῖε]ιέ5 
«αροηι, Ἱ. ο. πι] πιοπιεπάέ εσί. Ιάηιε 
ποπ νἰάσεατ αἰἴεπαπα α ἀασωάϊα, «3 5εμγ- 
Ίμ5 Ας. 176. οὐ) ὅστις πάροιὪεν ἦν μέγας, 
σαµµώχῳ ράσει βρύω», οὔδεν ἄν λέξαι, πρὶν 
ὤν. ΠεγΠΙα. 

608. Αιασίος Αρρεπαϊεῖν Μικρταν. Ρ. 
910. {ο]οῖίος Ἡος οχρ]σανῖί, Ῥτο Αἴ. 5ῦ-- 
«ή ιιεπάο ΑΣ. Ῥοχ {οίμπα εποχυπῃ. Ἀαπι 
Α,. (22τα) Ίαπα οτας Αί]επῖς, ᾳπο αδῖε- 
ταί υπ ΈἩοςσο οί Αἀταδίο, αἆ Ππ. Αεί. 
1. οοἆ ΤηἩρεειι5 ει Αἀταρίιις Ίαπι τεὐΙοταιέ 
Ἐ]ευρίπα. ΛΜιςς. 8 

Ἐκίπηϊε Τγνννμίάτις: « Πίο εί ἵη 5ο- 
ααεπίῖρας Ῥοχ {οίατα 5οεΏᾶπα Ῥτο {τα 

1ο. 

᾽Αγένητα ποιέῖν, ὡσσ᾽ 
Μυτείυς αά Οσα. 

Ατὶς- 

{ορΏ. Έα. 1146. ὅσσο ἂν ἴχες ῥτίδος; εἀᾱ. ἄττ᾽ ἂν ο 5ελο]ήβ ἀοθῑί ἀθἰοπῖας. ΣΤ. 
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στρ.α. 
ὼ 

β0Ι 

610 
-- ν / ΄ 

ΑΔ. Στράτευμα μὲν Παλλάδος κρινήσεται. 
λ ”- Λ. ” 

ΧΟ. Διὼ δορος εἰσας, ἤ λόγων ζυναλλαγαῖς: 

4ἱ. Ο πηῖδογα πιαίγος ΠΠΙΡΘΤΟΓΙΤΩ ἀἆποατη, 

Ότι το]ηῖ ρα)ιά ας ππείας 50 Περαία πιοπίεπι τατραί. 

61Ο Ολο. Όιαπι ποναπα νοσθπα απο αἀίθις2 

«4ἱ. Εκετεῖέεις αμ]άρπα Ῥα]]αᾶῖς οογποίιαΣ, 

6ο. Αιπηῖσπο ἀῑκϊςί, αΏ ΥΕΙΡΟΓΥΙΙΠΑ ΟΟΠΩΠΠΟΘΥΕΙΟ2 

ποροπεπάα ο5 Αάταςα Ῥοεχεοπα. ο τητα 
5ο]]]σεεί οατα ΤἨοξεο αὐὈϊεταί Ῥος: ν. 574.) 

Λ4{μςς. 
«Ἐτηχαπα ο ραϊαιῖο ἀλσεῖ, 4πο Βατα 

ἀεάιικοτατ, νοπῖτο ορη5θί Ῥτον. οἳ οἴοτο 
πιηοῖατο, απσρ οἴνίίας ἵω Ἰρπίας {ανοτεπα 
ἀεετονετή. Ἱπαορτουαί Ισῖτιτ ἨογΙη 8ΕΙ- 
(οπίατω, ααῖ Αάταδίατη Ῥοῦία5 ας (ααπξ 

ἈεεΚ. 
609. δεµα χλοερὲν σαράσσει. χγλωρον δει- 

µα, ΟΠΕ (οάος». (61ος. οτι «ράσσει) 
5η αὐίθπι εκ Ἠοππετο, εέ ἸἨαυοί 
«Ἡεμσ]ας Ἴκετ. δΤ6. χλωρὸν Ιάετα ηαοά 
ὠχιρὸν, γα ἑζπι: Οτανῖα» Τ,δεοηῃ. Ἠε- 
σἱοἀ, «αρ. ὙΠ. χλοερὸν αί ΊοἨ. 497. αδὶ 
ἱση]ῆσαί υἰγίάΐ. ἨῬτο ταράσσει Ἠεϊσκῖας 
βράσσει. «ὃ π8ΠΑ 5ἶ σαράσσει, Πιαυϊε, του τα 
ε55εί, ἀεμετεί µε “ Ἰεσῖ, πο μαι... υἱάο 
αἆ απἰϊςιτοΡΏεῃ, ν. 651. ἨΜαν. 

Έκεπηρ]α νοτὺῖ ῥρώσσω αἀάο δεν]. 
Ῥτοπαθίῃ. 699. Αιοτος Ἠ]οςίΙ 866. υγ. 

δεῖµα χλοερὸν] Απιρο ΜΡ8. οί Ῥ. χλω- 
ϱὸν δεῖωα. Ἰιιοσ. 

Β5Ι χλωρὸν Ῥτοείυσ, Ἐοῖςκ. Ἰεσί ]αρεί 
Ἀρώσσει, Ωαοᾷ Ἰάεπῃ 80 σαράσσει. «Αἱ5εμ. 
Ἐτοπι. 639. ΘορΗ. (4. Τ. 491. 3ες. 

γυ]δο ὧς µοι ὑφ ἥπατι δεῖμα χιλοερὸν 

παράσσε. ἩἘί σῖο εῖαπα α]ίοτ οοᾱἆ. ἘΙοΓ. 
Ίπ αἶτογο εἰ Ὑϊει. εἰ «οάᾱ. Ῥατί. χλωρὸν 
Σεμα Χλωρὸν δές ἩἨοπιθιῖ, οἵ χ:λωρὸν 

δεµα, Ἐφεμγ]ϊ ἵῃ ΒαρρΙ. 576. Ίαπα εοπι- 
ρατανΙί ἥΜατ]κΙαπᾶάας. Ἐν Γεντί ααϊάεπι 
δεῖμα χλωρὸν Ἠῖο ᾳιοᾳαξ Ῥοβδοί, αιπα 
5εευπάιι5 Ἠογαπα νετδιοα]ογαπα, αέ ππιης 
Ἰεσαπίέας, ἀοεμπηίασας εἷέ Ἡγρονεαία]οσιῖ- 
ους. Ἄοηπ αἴδις 5Η {άΠΠΕΠ, τί ἵῃ Ίοσο 
ἀπρῖο, α νυ]ραία, Ύπα οἰπση]ῖς ογ]αδίς 
απΏδἰτορΏῖςο νοιςυῖ τεδροπἆφε, τοσθἆστε, 
πηοάο πο αιῖς χλοερὸν δείµα Ἰάσπα 6556, 
αποά χλωρὸν, οχἰκϊηοί. Ίπ απεϊίτορ]µα 
αμ]άεπα οἱ σεπαῖπα ο5ε ρ]οτοχυπη(ε Ἱ- 
Ῥχοχυτη Ἰεο[ῖο, σόδ: µοι Ἀράσος ἀμφβιβαίνει, 

πο Ἠσο Υογδα Ἰοσασάϊσο Ἠωπο {οτε ἵμ 
πιούἅτα οηῖρία αὐ Εατῖριὰς Εαῖςοο οιιςρῖ- 
ερτῖς: ὧς µοι ὑφ ἥπωτι δεῖµα Φφρένας σα- 
ϱάσσε. ἈΠτώτα {απΠ6Π, απάε (απία τηι- 
{αΐο οτία ος. ὉὈτ Ἰαο παπο ]εσυπίιτ, 
σαράσσει ἀἰείαπῃ ε5έ ΡΓΟ ταραγμὸν ἐμποιεῖ. 

Ηεγπιαπι. 
610. Τίν αὐδὰν σώνδε προφέρεις νέαντ] 

1,οσεπάαπα απροσφέρεις. γιάὰε απϊσίσορΒεη. 
Ο0οάεςκ «ποᾳάς Ο. Παῦεί σσροσφέρει. Ἠε- 
χοᾶοί. Ψ. 50. σόνδε σφι λόγον πρεσέφερε. 
1ρΗ. Αι]. 97. πώντα προσφέρων λόγον. 5ἳο 
ΊοἨ. 1009. ΝΤεάσα 500. Ἠειτοάοι. ΥΙΤ1. 
100. Ἐν Ἱία Ἠσαιμίας, ἸἨαγκ]. 

προσφέρει] Τία Πρ. Ἑ. εοπβτιπαίᾳαο 
Ματκ]απάις Ῥ]υπίρας οχεπαρ]. Ὑι]σο 
σροφέρει. Α{Η.5, 

611. Στράτευμα μὲν Παλλάδος.] ΤΡ. 

Α- Ἡ, στρατευµκΩώ πα σης σσαλλαδος, { 

γοτδυς Τατηβίοις οβμοἰαίτις, Ρχο αδγπαχίείο. 

τιᾷ Ὠοτίεαπα γεὶ Ῥαοΐβσιιπα οδε: Ατῖς- 
ίορΗ. Αεματη. 895. ἸΤηοθουσί. Ιάγ]. 
ΧΥΠΤΙ.120. Οµῖά Πῖς ασαί πεςεῖο. Στρά- 
σευµα ΥΟΤΟ Ἠος Ίοςο νἰἀθίις οἰσηϊίβςατο 
οω{ιπ, α ορατή, ΤΟ επεγοϊ(ιπι Ῥτο- 
Ῥτίε ἀῑείμπη, ηαπΏ Υογδι Ῥτοχίτης 5ο(αθΏέῖ 
αασπε Οποτα», πάπα αγπῖν, απ υεγδίς, 
τες (απϊσετιόάα στ. αποά τα άππατα ααα-- 
τοτο Ποπ Ῥροξμῖε οἳ στράτευμα ετογεϊέιηο 
Πο οἶαγο 5ισηϊβσαρςος. οοά σπα 5οηδα αοεῖ- 
ρὶ {ονίο Ροίο5ί, ν. 6652. εἰ 5εῖπιας αχ 
α)ῖς Τχασίοογαπα Ἰοεῖς νοσθίη στρατὸς ἆθ- 
ποίατο εείπι φιοπιίδεέ Ποπαϊπαπη. νιάρ 
{ΕςΕΗΥΙ. Ἑαπιοη. Τ69. ἈΝοδάαπι ΑΔη- 
ἀτοπα. 11527. ΒορΏος]. ΓταςβΙῃ. 808. 

Πίττα απίεπι ν]άστί Ῥοΐεςί, (ποτυπι 
Ιηίριτοσατο «Πταιη, αίταπα αγπιῖὶς 3Ἠ 

υεγδίς τες (ταηδίσεπάα ο556έ, ααωπα Τρ5ο 
(Οµοτ5) (οέαπα ρτωςεἀεπίεπι 5ΕΙΤΠΟΠΕΙΩ 
Τηρεοῖ αιάἰγῖςδεί ὤᾳμθ ας ητα, θά 
πηασῖς αὀθας παταπα νἰάείας, ἵρεαπι ᾱ-- 
εταπα αἆπιας Ποσο 3565 εὔτι αᾱ Π- 
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ΑΔ. Γένοιτ ἂν µέρδος' οἱ ὃ ἀρείφατοι - 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ. 

60δ 
’ -- / 

έθόνοι, μάγαι, στερνοτυπεῖς τ ἀνὼ τόπον 
/ / / 

616 Π]αλιν Φανήσονται Ἀτύποι. 

ᾱἷ. ΌὈραάπιαπα 1 {οτεί; 5εᾱ {6Υγο ραίταία» 

ϱ0αάος Ῥασηῖς οί ροείας-ρ]αησεπΙ 5ΟΠΟ 

615 1{ΘΓΙΤΠ 5ΕΠΊΡΕΥ ογἰσῖπεπα ἀἆαβθιπέ. 

ΏΕΙῃ Αοΐις Ῥεϊπαϊ ΤἩοξειφ.οΓαγεταί ΟΠο- 
1ΗΤΠΙ, ὩἨί ΤΑΠΙΟΣ 5αρρ]ῖοες αὖὐ Έητα αι- 
Σαττοηπέ, τί 1]]ε «4ἴλεχιας ϱαπι τοἀπερτεί αἆ 
ἁοππιπα {ᾖοεῖ. εί ἴρ5ε αιϊάρπι 5ίαΒτω ΡΓο- 
{οοΐέα5 οδι «ἱλεπας; οατ ἸἘίλταπι ΠΟΠ 
τοαάιχΙε2 Ί]]α οπῖπῃ Ἠϊς, αἆ Άποπι Αοίιις 
5εευπάῖ, Ῥο5ί εἶιι ΤΟΥΕΓΦΙΟΠΘΙΩ 4) Αίῑιο- 
η]5 αἆ Ἐ]ειιδίπα Ι{εγάπα, ΙπνεπΙίιγ Ἐλοι- 
οἶπο οο]οφιθης5 ευτα ΟΠοχσο. Ἀάπα ροδία 
5υἵ ορΗέιις ο5ε2 Ἠίο πηθ ποπ οχ{α]σο. 5οἵο 
{ΑπΠεΠ Ρτοραρί]]ας ε5δο τηε ΘΙΓΑΓΕ 4Ιαπι 
Ἐττιρίάεπι. νῖὰε αἆ ν. 261. ἸΜανζ], 

στράτευμα Παλλάδος θδί ροριζις Μί- 
πεγυώ, ποἩ, υά Ματκ]απάιας Ιπτεγρτοία{αχ, 
οί. Ῥδαπί αὐ]άεπι Ίοεα ποηπι]]α, ἵπ 
αιίρας στρατὸν Ιπίειργοίαχῖ Ρορῖς οσέηι, 
υέ Απάτοπιαςα. ν. 1197. 9ορΗ. ΓταςβΙη. 
ν. 808. Ὦκεῃγ]. Ειαπιεπίἁ. ν. 269. οἱ ν. 
679. Ὑετήπη Ἠας Ίρδα Φις ΟΟΠΙΠΙΟΔΙΠΙ 
επῖί Ρε Ροριάα» Ἱπίοχρτοίατί. Όοηίαα, νὶκ 
Ῥαποῖογα 5υη{, ἵπ οπἱρις νοκ στρατὸς ῬΤΟ 

Φογιζο πεορςρασῖο 5υππεπάα εδ, αΏί οαήιιτι 
ἰσηῖβεατο ΠΟΠ Ῥοΐοςί. νίά. 98εῃγ]. Ἐπ- 
πηρηίάἀ. ν. 671. ν. 686. αἵ ν. 76ρ. ἨΜικα. 

615. γένοιτ᾽ ὤν κέρδος, Ἱ. 6. ορέίπιπι φιιῖ-- 

αεπι ]ογεί, δἱ υεγὺῖ ἐγαπδὶσὶ γε Ίοδδεί. 
(1 οί ΜατΚ].) | 

οἱ 5) ἀρείφατοι Φφύόνοι---φανήσονται.] Ἠας 
επίεηίία ΠΠ], ϱἱ τηρ αμᾶῖα», β]σ]άϊας ο55α 
Ῥοΐίο5. ῥἈδεά ποιο ππείταπι εοπγοπί, 
Οµ]ά ϱἵ Ίεσατα : 

-------οἱ δ ἀρείφατοι 

Φόνοι µώχαις, στερνοτυπέσι τ) ἀνωτολὴν 
΄ “ ΄. .. 5. 

παλι Ατύποις φαίνουσ ὅεί. 

4ἱ πιατίώ εσᾶες 5επιρε; Πεγαπι }γαλίς 
Ρίαποίύιδφιε {Λεείογωπι ογἱβίπεπι γᾶ- 
δειιξ. 
ο οεπίρπία Ἰ]οοί Ιάαπι πω]μί Ὠηυπς, 

ααοά οἶίπι ΕΗ1έ, Παά[οίαπα; οαπαπ {ΑΠΠΘΗ 
ηΟοη Ποσανοσῖπ αλῖς γεχοῖς πηθ]5 ϱΠΙη- 
εἶαῃ Ῥο558. Απ ]εσεπάππη : 

Γένοιτ᾽ ἂν μέρδος" οἱ δ) ἀρείφωτοι 
; .. Φόνοι, µώχαις, στερνοτυσέσι τ᾽ αὖ τύπον 

Πάλιν ατύποις ἀνέσαντ ἀεί. 

Ομριίηνωπι Ὥος Γογεέ; αἲ Ππαγίία εὔθᾳες ἴο- 

σιέπι ϱγαίΐς εί εἰγερίτι επ ΡεοΙογηήι ῥίαπζ- 
ἔω δΕΠΙΡΕΥ Πεγιπι ἀευουθηί. στερνοτυπὴς 
4ε Ιασυρτῖ Ῥοσίογιπῃ Ῥ]αποία απῖςς, Ῥαΐο, 
αἀμ]ρρέατ. Απβάραίος Απο]. Ἠεῖςιε. 
676. σὸν ᾿Αΐδεω στερνοτυπ «άλαμον ({. 
φώταγον.) Ἀγηεδίας ΕΡρ. 1239. στὸ μὲν τὰς 
γυναίκας βοῷν καὶ στερνοτυπείσθαι. 11- 
οἶαπ. ἆᾳ Ἰωασί: ὦ πρὸς σὸν αὐλὸν αὔὗτη 
στερνοτυσία. Ῥ]ιίαχε]. ἀνοιμώζοντες καὶ 

στερνοσυπούµενο. Όρ. Μου. Ῥ. ὙΨἱάε αεί 
Ἠεδγεμίμπῃ. Λιςσ. 

616. 5. Τένοιτ' ἂν μέέδος᾽ οἱ δ᾽ ἀρείφωτοι 

Φύνοι, µώχαι, στερνοτυπής Τ’ ΑΝΑ ΤοΟ- 

ΠΟΝ 

Πάλιν τύποι φαωνήσονται. 

Ίππρ]οτατο Ἠωπο Ίουμπα ογ]άσαπα ΠΙΔΠΙΙΤΑ 
νι Μιδστανίας, ααἵ νατία ἑαεπίανίς, τί 
εἶτη Ιπίοστίταἶ τοβίϊαετοί. Βροεῖοδα αυὐ]- 
ἀαπι Πεϊοκῆ εοπ]εοίυτα ἂν "Ασωπον ϱἳ- 
ἆθπα νετο νῖχ αἀπήαεπάα, επι ΠΟΠ 5αΐῖς 
Ἱπίε]]]ραίασ, ειν ΤΠουί απίαπηπποἆο 
Ἰαοέιας εχεἴίθίιγ, πο Ἱέθηι Αποπῖς, απᾶς 
οχοτοῖξας Ῥτοξεσίας οταί.  ΟοΠΙΠΙΙΠΕΠΙ 
επί Ματᾶς Εογίππατη ΑίΠεπίρηςος ΠΟΏ 
πηῖηις Ώπιογο ἀερεραηί, απαπα Τπεραπ. 
Ο ιά ἳἵ 5ΕΓΠΙΡΑΙΗΙΙ5 : 

---- οἱ δ) ἀρείφατοι 

Φύνοι, µάχα:, στεενοτυπες Τ'ΑΓΑΣ ΤΟΝΟΙ 

πώλιο τύποι φωνήσονται. 

Πἱεγιιπι [επί εώάε»5, ῥιίρτια εί Ρἰαπιοίι πι 
σεπαϊῖία πηϊσίας. ἀγάστονος, πολυστένακτος. 

Ἠοδγοῃ. Ῥεμοβας. ἵπ Οἆγς. Μ. 97. 
ἀγώστονος ᾽Αμϕιτρίτη. µεγώλους Ψόφους 

ἀποτελοῦσα. «Έφδεγη]ας ΤΙ. ο. Τπερας. 
99. 

τί µέλλομεν ἀγάστονοι. «7αεοῦ». 

614. Στερνοτυπεῖς γ ἀνὰ τόσον.) Μα]- 
Ίοπα οορα]απα σ᾿ απ γ'. Εί Ῥιίο ςοτῖ- 
Ῥοπάιπα ὦνὰ πτόλιν, (ἀνά γε τόπον, Ἡ εαί]- 
118) ἴπ γόε, οὗ πιεσΙπα: νά αἆ ν. 
624. ἹΠάλιν (ν. 615.) για, αποπια- 
ΠΙΟ ΙΤ γγζΗ5, 4111 οἱ Ἑστὼὸ Τημερας 4ο- 
οε5δεγιΏί. (5 Στερνοσυπεῖς σ᾿ ὦν ᾿Ασωπὸ», 



Ἱπκοετᾶ ΕΣ, 20τ 

5. / 

ΧΟ. Ὢ τάλαμαν τίνα λόγον, 
ο. ἳ ως 3 ο κ. 

ιν) ἂν τὠνὸ αἰτίαν λάβοιμη; ους 
.- ΔΝ / Δ ”/ 5 3 ’ 

ΔΔ, ᾽Αλλὰ τὸν ευτυγία λαώπρον ἂν τις αἱρῆ ὀντ.α'. 
νά ́ { ς 

Ολο. Ο τηῖδοτα, (παπα ταίΙοποτῃ, 

Έααπα οαιιδαπα ἨογΙπῃ αοεῖρῖαπη 2 2 

44. Θοὰ Π]]αά Ῥτοξδρετίς εἰαίτ 5ί αἰἴαια ἀορτίπηαε 

αριιά «Αποριπι, οἳ φόνωι µάχαι"  Ἠεῖϊςκ- 
115. ἸΜείτατα γείαί. ] 

Ὕετεα απηίοεράρηεῖ, Τένοιτ᾽ ἄν κέρδος, 
ἔιογιιπι εν, Ἰάεπι αιοά Τὰ λῶστ' ἂν εἴη, 
οΡίποςσ, Ἠετας]ίά. 1051. Ἆος αδε, “' ΟΡ- 
Έπαπαπα ααϊάεπα {οτθί, 5ἳ λόγων συναλλα- 
γαις 6ί αὐσφιο αγπιῖς, ἐταπδὶσῖ Ῥο55εί Ώου 
πεσοΒιΙπῃ. 5εἆ ΠΟΠ Ἱία εγῖξ: ΠαΤη φόνοι, µά- 
χα στερνοτυπεῖς τε κτύποι Ἱέετυτα ἵπ υτοε 

Τπερϊς Πεπι.”. Έτο οἱ δ (ν. 615.) (ϱοά. 
Ῥ. ει δ. Μανγλί. 

Ἠσαιμ. τηείτῖ «αάδα δοχϊρῖε στερνοτν- 
σσεῖᾳ ἀνά γε τόπον. ὙΥΕ6Ι5ΗΤΑ 6550 45ΥΠΑΙΓ- 
ἴείάτ1 οκ Ροπ{Ποπηϊπηοτϊ οί ἀἰππσίτο ΡταςἩγ-- 
εαἰα]εείο Ιατηῦίοῖς, κἰπαϊῇς ν. 619. (Α 
Ματ]. Ἠσαία, ἀῑείίαχ Ίεσετο ὄνώ γε πό- 
λι».) Ἠεοί. 

1ήῦτοτυπα Ἰεοίῖο ϱ5έ, στερνοτυπεῖς γ ὦνὰ 
σόπον πάλιν μσύποι φανήσονται. ΤΠ ΡΕΙΟΓΘ 
τεγδα σ΄, αί Ίαπα Ματκ]απάο Ῥ]ασιεταί, 
ἀθάϊ Ῥτο γ’: ἵπ αἱίοτο οτάἵπεπα Υγ6γρογατα 
πημίανϊ, αασίοτο ἙἘτιποκίιο αἆ Ἠεειῦ. ν. 
980. Ματκ]απάο ΥΟΥΟ ΡΟ ἀνὰ τόπον δετῖ- 
Ῥεπάιπα οοπ]εῖεηπίϊ ἀνὰ πτέλιν, ΠΟΠ 4δ- 
ΦΟΘΠ{ΊΟΥ. ᾿Δνὼ σόσον οἷο ἀῑοείατι οδί, τί 
αὐτοῦ, 1ίεο: Πο» αι ἄεν φίο[ῖε. Τη πῃθ. 
{το αοηιΙο5οεηί {ογίαρςα, ααῖ 5αἲῖς ἀπσεπί, 
5 Ἠυπο ΥογςαπΏ ο ἀΠαππῦο, οἰοτίαπηρο, εί 
Οτεῖσο οοηςἑαῖ Ἰσοραί. ἸἨΜΙΗϊ πον ἆα- 
Ὀίαπα νἰάείας, απ Ἰάεπα δἷέ πηείΙΠῃ, 
αοάἀ οδὲ νοῖσας 611. απ]αςςπππτη τα- 
σἷοῖς, Ρτωςετίῖπα αὐῖ, τί ῖς, Ῥ]υτα 5ἰπηϊ]ῖ5 
ἔοτπιΩ πιθίτα 5ιΠπί. Όιατε νοΙΘΟΤ, ηθ 
νυ]σαία Ἰοείῖο απ{ί εττοτί ΗὐτατίοτατΏ, απί 
οοττεοίοτῖ ἀευοαίας, Ειτριάες αὐίεπι 
οπρεογίέ: εἰ δ) ἀρείφατοι φύνοιι µάχαι στερ- 
νοτυπέσιν ὦνὰ τόπον πάλιν φανήσονται κτύ- 
σος. Πεγπιαπ. 

615. Γταπερορίᾶς νοοῖδας 5ορεπάππα 
Ε556: πάλιν φανήσονται κτύπει, ιιξ 5ιγορηῖ- 
ους νετσας απΏξίτοραίςο τεεροπάεαί, ἆο- 
εί Ἑτ. αἆ Ἠος. 250. ἍΒοεζ. 

611. σίν ἂν, σῶν» αἰσία, λάβοιμι :] Ρίο 
φοτῖρεῖ Ρτο νω]σαίο, σίν ἂν σῶν» αἰτίαν λά- 
βοιμι; Ἠοε νι]ε: οἱ οσφε εἰ Ριση-ε δία- 
ἐἶπι γης οὗ ζιεοξιηι πιοδίγιπι εποἰαδιτι- 
ἐπ, φιῖά ἄε πιε πιίδογα ἀἰοείιτ, φις ᾖι0- 
ΣἩΠι 6αιίδδα επσίεγίπι ὃ Πετπιαπη. 

ος. ΤΥ. 

618. ᾽Αλλὰ σὀν, εὔτυχη, λαμπρὸν, ἄν, 

δο.] Εκ πιεήηςυτα ΒίορΗος Ες 5ετῖθε-- 
σπα νἰάσείατ ᾽Αλλὼὰ τὸν εὐτυγία λαμπρόν. 

Ῥτο αἱρῇ Οαπεεσ, νεὶ αἴρη Βατιοςῇ, Ἰε- 
σοπάαπῃ {οτίς αἴοι, αί ἂν αἲροι δἷῖ ορίανιας 
οπι ἄν, 585 Ει(τῖ, οτ/οὐ/6ί. (Οαπίρτας 
]οσῖί, λαμτρὸς, εἰ εοπ]αησῖέ ϱµΠὰ μοῖρα. 
ποιπ ορια. ῬΙαίατο]ας (αἶδα, Ρ. 10556. 
Ἐ. σαῦτα ἀπαγγελλόμενα λαμπρὸν ᾖρε σὸν 
Τάλθαν. Ἱία Ίο αἲοῖ Ἰοαιέατ: Όγ]α, Ρ. 
4ΤΙ. Ἑ. ἤρφη μέγας, Ἐνππεπ. 687. Ε. εί 
Ῥοππρ. 646. Α. λαμ πρὸς αἱρόμενος 1π Ὦο6- 

πποδίη. 864. Ε. ταδὈὶ ππῖπας τοσίε ]εσῖίας 
λαμπρῶς, 6ἳ νο πο. Πάλω νετο, 
απ]α ΏἩΡΕΙ 6ΥοΓ5Η5 εταί Τηῆεσοις α νῖς- 
{οτῖα Αππαζοπυπα: Θίαΐας Τπερ. ΧΤΠΙ. 
165. δΙ9. 56/4. Ἠεαιβῖας Ὠαο τείοτίι αἆ 
Οτοοπία, ποπ αἆ ΤΠεδευΠῃ, εί Ἰοσεπάατα 
οπιηῖπο αἴί αἱρῃ, Γαίιπι αἰἰφιιυᾶ γοίεδὲ 1{6- 
ΊΙπι ευθγίογε. ἨΜοῖρα ἨὈτούπεις Ιπίρτρις- 
ἑαέιχ ποτ». «Ἠαταί. 

Ἠεεία Ματκ]απάα5 εκ πιρηςτα Βίτο- 
ρῆες εὐτυχίᾳ τοροπῖί Ρτο εὔτυκ”. Ἰάεπι 
αἴροι Ἰεσεπάιπη Ῥυίαί Ῥτο αἱρῇ, εοπι[ιοίαί, 
Φεδδιιάεέ: ααοᾶ πηήμὶ ποπ «φις Ρ]αςσί. 
Ῥεησδις ν]ἀθίασ 6556: δεά φιιῖά δῖ 5ογ5 αἰὶ- 
στα επι, φιῖ γεδιι ἰεῖ αηι σιρεγδίέ, ἄε 
δίαέι ἱεγιπι ἀε]είαέ: ᾖεεο πιε [άμοῖα οἴν- 
οιώπάαί. ΊἨΜιςσ. 

Α Πας αἱσῇ: 5εὰ αἴρη Ρο». ΊΈαγπες. 
Ωιοά ἸΝΠατ]κ]απάο Ῥτορίοτ πηδίτατι {πΠ 

ΠΕΏΙΕΠΙ γεηῖέ, εὐτυχία, Ἰά 5α]έετα Ἠαπο 
οὗ «α55αΠΠ ποῦ εί πεσρςραγίαπη, αααπα 
µελέων 1Π 5τορηῖσο Υουδα ἀἰδγ]]αραπα ε55ε 
Ροδΐε, αἱ αραιά Ἠδομγ]ήπα Βερί. αἆ ΤΗ. 
9054. ΜΒ 9ΑΠΙΤΩ εδ τὸν εὐτυχῇ, ἨΟΙΠΙ Τ- 
ερἰεἴθίαγ (αππεη αἆ νἱεία» ΆπιαζοηΏςς, Ὁί 

Μ]ατκ]απάο Ρ]ασοί, 5εἆ Ίος ἀῑοθίατ, αά 

Ῥτοδροτα {οτίππα υἶαία, Τήεσει, εἴ ΓΗΓ- 

5Η Υ6ΠΙ Όοπο «655Ηταπα 65. Ἐρέ {8- 
τησοΏ, ααοά ἵπ ας φεπίοηίῖα, δίο απίάπι 
6χρήοξτα, ἀῑερίσσαί.  ΘΈματα ηάθά πο, 

ης εοχὶρφοηέ Ροείο: ἀλλά τιν εὐτοχία 
λαμπρὸν ἄν το αἴροι µοῖρα πάλιν, πε Ἠχες 
4ε εἶοτο ἀῑκαπέευτ, 41ετα Ῥοςί αἆγετεαπα 
οτίαπατη 1εε1ος Γοχίαςδθ 5015 εχδροεῖεί. 

ΣΠεγπιαπτ. 

Β 



208 ΡΠπΡΙΠΤΑΟΊ 

Μαΐρα πάλω. τόδε µοι τὸ ράσος ἀμφιθαίνει, 

620 ΧΟ. Δικαίους δαίμονας σύ Υ ἐννέπεις. 

ΑΔ. Τώες γὰρ ἆλλοι νέρουσι συμφορᾶς; 

ΧΟ. Διάφορα πολλὼ »εῶν [ροτοῖσω εἰσορώ. 
ΑΔ. Φόδῳ γὰρ τῷ πάρος διόλλυσαι. 615 

Δίκα δίκαν ἐξεκάλκεσσε, καὶ φόνος 
695 Φόνον. χακῶν ὃ ἀναψυχὰς 

Ἐρτέιπα τυχςας: Ἠαςο Πάιιοῖα πηο οἹγοιπηάαί, 

620 ο. οτςίος πΙπαΙταπα {1 ηαιτας Τε0ς. 

ἀά. ΟΩαἵπαπα οπῖτα α) ἀἱδρεησαπί οα]απη]έαίος 2 
ὤο. Μα]ίας Ώοοτυπα ἀϊδρεηςαίίοπος Ἠοπηϊπῖριας ἀΐνειδας νΙἆθο. 

4. Μεία οπῖπῃ ργίςᾶπο Ῥογῖ. 

π/Ιηά]εία ν]πάϊσίαπα ενοσανΙε, εί οσεάος 

655 Ο5άεπι. 

619. σύδε μοι Ώράσος ἀμφιραίνει] Ἠος 
οδί, πρὸς ἐμᾷ ψΨυχᾷ Ἀράσος ἧσται, Α]εεςί. 
690. τὰ ο5:, ορτίαπα Πάιςῖαπα Ἠαβεο Ἱία {πι- 
πτυπα 65586: ὕπεστί μοι ράσος, ος 
Ἐ]οείγ. 481. δῖς Λακόν τι περιδαίνει µε, 
ΑΙδίοΡΗΠ. Ὑε5ρ. 9685. Ἐάϊάο Ἠεινας. 
1551. Ἰοσῖέ Ἠϊς, σόδε µοι τὸ Νράσος. οί 1ία 
Αἱάϊπα. Ἴβοειο, 9] δεῖμα χιλοερὸν 1η 5ίο- 
ΡΗΐςο Υεγυπα δἳέ.] 5ἳ χλωρον ὂειμα, ΟΤΑ 
Μ55. (τοείε Ἠαρεί) εοσαπάαπα εδι ἆε 
Θρώσσει, (να] Ἠεϊςκ] βράσσει εοἀάεπα 5εΠ5ι 
4ο σαράσσε. νυὶιάε «{δεπγ]. Ῥτοπιεί]. 
699. ΦορΏ. (4ἱρ. Έσταῃ. Υ. 49]. 

ΜΗαγΜ]. 
σύδε µοι πὸ] Τα εκ Ἐν. ΑΙά, οάϊ ἆᾳ- 

Ρυΐ. Ύετα, η] {4]1οΥ, Ἱεοίο εσί: 

/ ΄ / 

πόδε µοί τι ρώσος ἀμμφιβαωίνειο 

ο ρῃταςϊ θράσο; ἀμφιβαίνει «ΟΠΕΕΥ, εἴελῃ- 
εε Ματκ]απάο, ΑτὶδίορΗ. Ὑεςρ. ν. 968. 

14156. 
620. Δικαίους δαίµονας σύ γ᾿ ἐννέσει».] Τι 

Ἰοφιμετίς ἆε ΙΙ φια»ί ιδ.  Δἀάπποάυτα 
επῖπῃ 51η]δίτο ἆθ {215 5εηίῖεραί Ἠϊο (Πογιι5, 
υέ {ὰπς φοἱεραπί Ἠοπαίπος πι Ιπ{οτίαη]ϊς 
Ροβῖά. ἆοπες «Ἀπάεπα, ν]είο Οτεοπίε, νῦν 
Θεους νομίζω εχε]απιαί, ν. 749. δι 

2ο1ἱ, αΐ εσέ ἵπ νοίετῖ Ἐοπημ]α. Ματ. 
621. Τίνες γὰρ ἄλλοι νέµουσι συµφορώς .] 

Οοἆ. Α. αλλοισιω. Ἑ. αλλοι σοι. ἨΘΠΙΡΘ, 

υ{ οἳς Ίαππρις: ααοπιαάπιοάυτα ΠΒ (0οά{- 
ο65 {εοθτιπίέ 1Π Ώ]α5 νετςα5 γςίεππαἴςο, 

σ. 611... Οαίετυπι συμφορὰς εσί ευεπέμς, 
εί Ἠος Ίοεο ῥοπο» Ρροᾶα5 απαπΏ οαἰαπαίίαίε», 
υ νεγβέωσ. ν]ἀρ ΤρΗϊσ. Δι. 1469. υὈὶ 

δ 

ἍΤα]ογιαπι αιπίοπῃ ]ογαπ]Ιηα 

σῇ ᾽μῇῃ συμφορῷ Ῥεδεῖπιο τετβίωχ πιεᾶ 
σαἰαγιτία(τ. 

Φοηιίασ: Διώφορα σσολλὰᾶ Θεῶν βροτῖ- 
σι εἰσιρῷ' Ἠου οσί, “ἴπ πι] ΈΏεοταπι 
εΓσα πποτία]ος ἀ]δρεπσαοπίρας, ππαρπυπ 
ἀδογίππεη γ]άθο. ὨβΠ Ἰηπορεπίες 5εερε 
Ῥ]οσίιπέισ, ποσεηίος Ποποταπίαχ.”. Τε- 
εροπάεί [ᾳ11τα:] (Δάταςας:) ““Ἠαο 
ορ]πῖο επα οπἴίαχ οκ {ὔπογε Ι5ίο, οί Ῥε]ο- 

ΥΙΤΩ 5µ5ΡΙΟΊ0Π6, 41158 {ο ἀῑι Ῥοδδοάεγιη{. 
αριά ἨἩἨοπαῖπες αωΙάθπα ουἰπαίοία υἴπάῖς- 
ἰαπι Ῥτονοσατθ 5ο]ἱεί, οἵ οσ465 οκράεπι. 5εά 
ΏΟΠ Ἱα εδ αραιά Ὠεο. ΠΠ επῖπα ὀοπα 
ππεηῖρας ΠοπίΏαπα 5οἱεηί Ιπωτηϊάετα, Πο 
τηα]α.. Ωπαετι]α σος οί 5αβρ]εῖο5α (Ἠο- 
τὶ, εἰ Ρῖα [ Ίντα, (Αἀταςιῖ) εχρ]ἰςαῖο- 
ἨΘΙΩ ΤηθτεραΠ{ιτ. «Μαγκ). 

Τένες γὰρ ἄλλοι νέμουσι συμφοράς»] Ἠις 
τε{εγ Ί]α 1 Πεοσπ]αϊς: 

Οὐδείεν Κόρν, Ατης μα) Κέρδεος αἴτιός ἔστιν, 

Αλλὸ, 3 εοὶ τούτων δώτορες ἀμφοτέρων, 

"Αν εωποι δὲ µώταιω νοµίζοµεν, εἰδότες οὐδέν' 

Θεοὶ δὲ ματὰ σφέτερον πάντα τελοῦσι νόον. 
3αΥπΠες. 

634. ἐξεκάλεσε] Ῥατηεσίας εἁϊατέ ἔξεκά- 
λεσσε: ΟΡΙΠΟΥ αά εἩοπαπιρας ἐξεκάλεσσ--- 
τεδροπάσταί 5ίγοΡΒΙςΟ στερνοσυπεῖ. ὃῬεᾶ 
ᾳἀοπποάο τε]ῖαιια, σε και φόνος, τοδροπάεαπί 
15815, ὦνὰ σόπον ηθβοίο, ηῖςι ςοτίραξατ ἀνὰ 
σπτόλ.ν, υί ν. 791. εί Ττουά. 626. νε] οτι 
Ἠεαίλμίο, ἀνώά γε α«όπον. ᾿Εξεκάλεσσε, νε] 
ἐξεκάλεσε, Ὠῖο οδί γουοσατε σοίεί: Ύὐ88 εδ 
{γεηιισης Ἰάας αοτ]ςεῖ «Ισηϊβσαίο. Οσάεσ 
Ο. εκαλεσε. Ματ. 
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Θεοὶ (βροτοῖσι νέριουσινο 
ε / / »ο . / 

Απάντων τέρω, εχοντες αυτοί. 
ος λ 

ΧΟ. Τὰ καλλίπυργα πεδία πὠς ἱποίμενὺ ἄν, στε.β» 

Καλλίχορον }εᾶς ύδωρ λιπουσαι ----- 

ΑΔ. Ποτανὼν εἰ σέτις «εῶν µτίσαι. 650 

621 

κι Διπόταμον ἵνα πόλιν μόλω. 

ΑΔ. Εμδείης ἂν φίλων, εἰδείης ἂν συχᾶς. 

Ό Ποπαϊπῖρας ἀἰδεπραατε, 

1ρ5ἱ οπωπῖπα αχῖέα5 Ῥεπες 5ο Παρεηίες. 

ὤιο,. ΟΩποπιοάο νοπῖθπηιις ἵπ ρι]ογῖς ἑαττίοις Ιηδίσηες «4ΠΠΡΟΡ, 

Ἠε]ϊπαιεηίες Ώεα: Οεγεγίς αφ ααπῃ, (αἰ[ἱο]ιογιι ἕ 

650 44. Αἰαΐαπα {ία εἶᾳαῖς Ὀθοτατη {οοσσῖς. 

ο, ἴτε νεπίατα αἆ χβοπα οἴποίαπα ἆποῦδας Βαγῆς2 

44. Νονετῖς πιο απαϊζοσΙπΏ, πονοχῖ5 εα5Η5, 

605. κακῶν ὃ ἀναψυχώς] Ίΐασο οςσί 

Φοαἡσετί εί (απίοτί εοπ]εείιτα, α Ώατης- 
εἷο ἵπ εοοπίεχέαπι αἀπηῖσσα. Απίο εταί, 
χωκὸν ὃ ἀνὰ ψυχὼς. αιιοά τεςβτιαῖ. ης 
ἀναψυχὰς ποπ τοδροπἀθί 5ΠορΗΙςο φανή- 
σονσαι. Όοάεχκ Ἑ. κακον κάκον ὃ ανα Ψυ- 
χίας. ἨΝΤα]επα, καλὸν, εππα εκρ]σαίίοπα 
ᾳπαπι ἀεάΙ αἆ ν. 695. Ἐστεσῖας δ5έ 1π 
Ἠαπο τεπι Ίουις ἵπ Ιεουσαᾶς Ερίρίο]α 
αἆ Ῥμιῆρριπι, ρ. 920. εᾱ. (επεν. οἶμαι δὲ 
σε οὐκ ἀγνοεῖν, ἃς. «ἨΜαγχ]. 

χακὸν δ ὦνὰ ψυψὰς] ΟρΗπιο (ϱαπίς- 

ΤΙΣ κακών δ᾽ ἀναψυχάς. «Μισα. 

χακῶν δ ἀναψυχὰς Θεοὶ βροτοῖσι νέμου- 

σοι] Τία οτι (απίεγο Ἰεσο, Ῥτο κακὸν 2 
ἀνὰ ψυχὰς, ααοά Ρτῖας ουίπαεταί: Ῥςᾶ- 
Ίροτ εἴῖατη ποῦῖς αεσθᾶ1ί. /αγπεδ. 

626. Θεοὶ βροτοῖσι νέµουσι», ] Οοάά. Α. Ὦ. 

βροποις. ΟΠ Ἰθείθ. Θεοὶ Ες, ιί 5αε, 
ΠΙΟΠΟΥΞΙ]άΡοΟΠ οί. ἨῬτο “Απάντων σέρμ᾽ 
(ν. 697.) οΏΊΏς5. παντων τερματ’. ΠΟΠ αἆ 
τηρίτυτη, ν]ά. ν. 617. ἈἨΜανγχί. 

635, Τὰ Ῥτο Σὰ εκ εά. ῬτίοΠβιις τθ- 
Ε(αῖς Ἠσοαιμ, Ἀεεί. 

699. Καλλίχορον φεᾶς ὕδωρ] Βερρῖεῖί 
αᾱ Ῥυίθιπω (6εγογί δαογιπι, (αοβογαπ : 
ἆᾳ 4πο πο 5πρτα αἆ ν. 409. ΆΒαγπες. 

650. εἴ μέ τις] Ἱπερβςείπο Ιεσεραίυτ 
εἴσε. ΠΗεγπιαππο. 
651. Δισόταμεον πόλιν] Τπεῦα» ποίαί, 
Ταχία αἷας Ίδπλεπας εἰ Αξεορας Βιιιηί, 

ἠἈγοάσις. 
655, Εἰδείης ὤν φίλων, εἰδείης ἂν ψυχάς.] 

Τύχας Ῥτο ψυχὰς, εί 5εηΏσις (ᾳμοπιοάο 
ΕΠΙΠΙ γιάετο ροίυῖί ψνχὰς2) οἳ πιεαωτα 

Ῥοδοῖε. παπα ααοά ἀῑοῖί Ῥατηοεῖας, Ρτῖ- 
ΠΙΤΩ 5γ]]αὔαΏι ΤΠ Ψυχιὰς ΟΟΠΩΠΩΙΙΠΕΠΗ 6556; 
αιῖα Ὀτονίς ο ἵηπ σαραφυχὰς, σἷπε εςκ- 
επιρ]ο γοςαΡι]ῖ κἰπαρ]ῖοῖς εοπττορίῖ, ραιοῖ5 
Ρογειαδοτή. Τύχας 4ἀοσιο τεροπίί Ἠ9ᾶ- 
Ες. [1π απδίορια, απβςρα»δίο φζλῶν 
ἔῑδε; ταβροπάἀεί ἁἀΠαπαδις, μᾶχδς γξνδυ. 
ααοά οσο, παῖπιας ποοεδρασίο 5α]ίεπ], αἁ]ι- 
έαπα γο]υ] Ῥεγ φζλῶν ἵδδίης: «παπα Υοσεπα 
π]ππαπα Ῥείο ιέ ἀεῖθας οκ ἵτια ρασῖπα, 
οὔπα τοσίο Ἰαμααί εἰδείης, ἁπλδῖε ἐδοίης. 
ααππςααπα επί ΑΠεῖ ποππυπαασα 
πηυίαπίέ πιοὰί Ῥοίοηίῖα]ῖς εογπηϊπαάοπεπα 
σΜμο 0453 Πτ] οἱ, δή6ν οίῖαπα 1η νοτο]5 ασ 

ΠΟῦ 5υΠέ ρω εοπ]ασαιϊοπῖς οΙΤΟΙΠ]- 
βοχοτιπας Ίος {ΔΠΠΕΠ 5ἱΠ6 οχεπηρ]ο γοςῖ5 
εοποράῖ ποπ ἀεροαί: Ἠῖο εοτίο ποῦ ηεοες- 
εατπη οί. Λ{αγκί.] 

Εἰδείης ἂν φίλων, εἰδείης ἂν ψυχάς.] Τύ- 

χας Ργο ψυχὰς Πεαίλίας οί Μανκ]απάυς. 
σύχας Ύαοᾳάς γτννΙεία5 αραἀ Μιδσταν. 
Ρ. 194. Λο. 

ψυχάε.] Τιεσεπάππα τύχας, Ἠεκίο, 
Τγτν!είο, ΝΤατκ]απάο αποιοπίρα5, ως. 

ψυχώς.] Τὸ ψυ Ἠῖς οοπωπιιηῖς εδέ, αί γ- 

ἀετε ει εκ αωϊπίο απβςίτορΏα, αι 

εἰΐαπα σι ἵαπιρας. ὀμψυχὰς-]ερῖι Θς- 
Ἰσοτ, εε ρχοίοσίο το Ψν ἵπ εοπηροςἰΏς {τ6- 

απεπίεΓ Ὄτενε εδί, η πιά επ ατΏ Ἠεειῦ. 

ν. 980. Ἡ Σ ἀντὶ πολλῶν ἐστί µοι παρα- 

ψυχή. Εί Τίπποε]ε5: Παραψυχὰς οὖν 
Φφροντίδων ἀνεύρατο. Έτ Βορμµοσ]ες: Ἵδρυ- 

σάµεσθα πηµώτων παραψυχίά. «ΒαΤΊες. 

Ῥυποίυτα Ῥοδί ψυχὰς ἀεῑεί Ἐτευν. εξ 
Ρτο αἶσα 5οπθ]ί ἀῑδα. Ἠεοξ, 

π 2 
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1 να ην ον / 3/ / 

Ετι πὀτ αίσα. τίς ἄρω πὀτμος 

ΕσιΙταΟὗ 

625 

Ἐπιμένει σον ὤλκεμιον 

655 
” -- 2/ 

Τᾶσδε γᾶς ἀνακτα: 

χω, Κεκλημένους μὲν ἀνακαλούμε» οὗ «γεούς. 

ΑΔ. ᾽Αλλὰὸ φόδων πίστις ἄδε πρώτα. 

ΧΟ. ]ὰὼ Ζευ, τᾶς πσαλοιιομιώτορος 690 

Παιδογόνε, πόριος νάγουν 

640 

Ωααουπααο 505 Γαογ{, 

ἹΜαπεί Γογίοια 

ῬΏοσεπῃ Π]ας {ειγα ὁ 055 

ὤλο. 

Πόλει μοι ξύμμαγος γενοῦ τᾷδ εὐμενής. 

ΟΩιοᾶ νοτο Εαέωπα 

Τηγοσαπηπας τάγσας Ώοος απίθα Ιπγοσαίος. 

4αἄ. Ἠαο ρεῖππα φυὔρρο πησία5 οσε Πάνεῖα. 

ὤιο. 

ἹΜατίο, νι] Τπαςβ1, 

640 

6055. Ἔτι ποτ αἶσω σί ἄρα πότμος] 
Τειρα Ιδία, Ἔσι ποτ αἶσα, ηπ]ά νε]ηί 1σ- 

Ὥοτο. Ἐτοάσας εχρ]σαί, 14 αἄλιιο Εἰδὶ 
φίάεγε οοπἑἰσίέ: ααοά ποπ Ιπίε]]σο. Ἠεῖς- 
Ἐἴας ]ασίς, Τίς ποτ᾽ αἶσα [ατα Ἰεεῖοπο α- 
πηῖδσα, οί ππυίαία ἀῑδΙποοπα, 5ΘΗΡΙΤΗ α]]-. 

αμσπα ν]άεοτ αξεοηυῖ Ῥο556, σίς ποτ’ αἶσα, 
σίς ἄρα πύσµο ἅο. Όρίανοταί (Ποτις 
ιτ Τπερας ρτοβοῖδεῖ Ῥοδδοί. «ἄν]τα ο6- 
πενο]ε δί Ἠιππαπῖίογ Ἠαῖο ΟΠοτί ορίαίο 
{ανεης, αἀάῖι, « Ὁ παπα ΈΏεοσυπα αΠααῖς 
ΠΡΙ οἷας ἀατοί, τί Ῥο5ςε5 νο ϱοπηρο5 
Ποτὶ! ΙΡ οπίπι 5οἶτε ΠΠοσήπα ἐαοτάτη 
Γαΐα. ἵη Ἠπο το Γ6]ἱ6ΙΟΥ 1ης, 41 αάας 
ποδοεῖο ααπῖά ΕαέάγάτΏ δἵε ἆς Πἱ1ο πηθο Π6- 
560. Θμάώπαπι 5075, φιοά Γαίιπι ιαχιεί 
}ογέεηι Λγἱποῖροπι ληζυς εγώ ϱ) Τίς σσοτ᾽ 
αἶσα, σίς ρα πύσµος ἐσιμένει ὃς. Βἰπηϊ]]5 

Ίοσις ο5ί ἵπ Βορποσ]ς {Εά. Οοἶοπ. 1795. 
Τίς ρα µε πότμος---ἐπιμένειι δςο. Ἐδί 
ΝΕΟ αἶσα, ἡ ἄϊστος καὶ ἄγνωστος αἰτία σῶν 
γινοµένων, 5εευπάπη ΕΠγπυίαπα Ώς Νας. 
Ώεογ. ϱ. 19. εᾱ. Οαἱε. Ἠοπιογ. Οἆγς». 
Ε. 906. Τη 5 ({αππεπ) οὐδειτῖς πα]]ϊ 
ἹπέριρτείαοπΙ αἀπιοάσπα βἀεπάμπα ρυίο. 
[51 τείηρας "Ἔτι ποτ αἶσα, σίς ἄρα, διο. 
εἶπο Ιπίεττοσαίίοπο εβεγγῖ Ῥοίοςέ: οί ίαπο 
8εηςυ5 οσῖί, «44ο Ἰπιοεγέμπι εδ, φιος Γα- 
ἔτι νε], {ιιῶ 50Υ9 πιαπιθαέ, ὅτο. αγ. 
Ἔπι ποτ’ αἶσα.] Τ,οσεπάαπα Ῥαίο ὅ, σι 

ποτ αἶσα. Λ4186. 
Πιεἴρ]κας σίς ποτ αἶσα : ΜΠιθσχανίης ὅ ή 

7 

Ο ο αρίος απῖααα. ππα(]ς ποδίγῶ 

Ἐρίο ααχ]Παίος αχβΙ Ἠυ]ο ρτορῖᾶ ας. 

σίσοσ᾽ αἶσα.  ἸἹΜανκ]απάας ἆποααο, απίά 
Ἠας νοιυα ο να]σαία Ἱεοᾶοπο αἱσπίβοεηε, 
ΙΦΠΟΤΩΥΕ 56 {αΐδέιΓ. Έσο αἵσπιπα 1Πΐος- 
τοσαπαἱ αρροσι. ΤΏοσ]ατοί 5οΠδΗπα 1]λιιά 
Ἡ οπιοτ!, ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα, Οᾷγ5». 
ΧΥΙ. 101. ΧΙΧ. 84. ΠΗοπιαπτο. 

626. ἘάΙάϊ τᾶσδε γῶς εκ Οοἆ. Ο. ΛΜΙαγη. 
656. Αὖ Ἠ]ε ροπΙαχ Ῥτο {έεγιπι Υεὶ 5ε- 

σιώιᾶα υἱσε, αὲ 1ΡΗ. Λι]. 1156. εἰ ραρβῖτη, 
ΟΩιοᾶ ποσαίαπα ν]άΙ: οετέαπα απ{επα Ῥωίο 
οκ νοςθ κεκλημένους: Ηεεί ποια αβρρατεαί 
ος σιροχίογῖρα5 απο οσο απ θεπηροχο Ἱήςο 
Οποτας Ἴεος πιυοσαυεγίέ. Ῥτο αὖ, Ί{εγιγιν 
πηα]ο φοπρίειν ὦ πι ΟΥε]ορ. 660. μέλπε 
µοι τόν» αὖ Κύκλωψ. ΛΜ{αγκῦ. 

Κεκλημένους μὲν ἀνακαλ ύμεθ αὖ θεούς.] 
ΜατΚ]. ««Αὖ Πίο ροπίβιγ ργο Ἰετιπα φεί 
«οειπάα νῖσαθ, τε 1ΡΗ. Απ. 1166. εἴ ρας- 
επ. Θιιοά πεσαίέιπι υἱάι. ΑΡ Ἠεαιμῖο 
αἆ Δε ΜΥ]. Ῥγοησί]ι, 718. 200. 

057. ᾽Αλλὰ φόβων πίστις ὥδε πρώτα. «1 Τη- 
εαγέας εσί Ἠα]ας 1οοῖ 56η5α5, απ]α Υος σπίσ- 
σις ἵαπα απηβίσιια θ5ί εί πολύσημος. Ἠεᾶ- 
Οήα5 νετΗε: δεά [αιιοῖα Ίο 5ιρεγίοΥ εδί 
ἐἴπιογῖῦι.  ὙΨετά Ῥοίεςί: δε Ίος εδί 
2 ππιίπι αγσιπεπέσι {ἴππογιιπι, 5ε ΡΕΥΊΙΠι 

ἐπιοπιάαγιιπι ; Ἑς. ἴπιυοσατο Ίδεοδ: 36ειΠ- 
ἀπτα Ιδίαά, Ὦρίπιις ἴπι οηδε Ίεος Τεοῖέ ἐἷ- 
πιον.  Έτανο αὀπιςο ἄε τς οριπαραίιτ 
Ῥϊο ΟΠοτις, τι ποίανί αἆ ν. 699. «Ματ. 

Οράπιο ἸἨγτννπϊέαις: “Πιο νειεις, 
ορίπος, (]ραοπάιις οδὲ Αἀταδίο. 1π5ε- 
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Τὸ σὺν ὤγαλμα, τὸ σὸν ἵδρυμω 
ΤΙόλεος ἐκπομάζομιιι 

Δ ΔΝ 

]ρος πυραν ὑδρισ»έν. 685 

Τηλ ἆθοις, οἱ ποο]ας α {ο οοπςέαίος 

Τπ υχρο, τεροτίατο δαάθο 

Οοπέυπιο]ία αβοείος αἆ τοδΠ1. 

ΑΠαύΜΕΝΤΟΜ ΑΟΤΈΡΡ ΤΕΗΤΙΙ. 

Βεινις, οἱ ἵπ Ρτίοτο Ρο]]ο εαρέας {πογαῖ, α ΤμαῬῖς ρτοβαρφῖέ, οἱ πατταί 0Ἠογο εἰ Αάγας- 
ίο, απ Εουσίπο πιαπδεγαπέ, νἱοίογίαπη Τ]ιοβεῖ, οἱ {οέυπη τοὶ ᾳοδία ογάίπεπη. ΜΟΣ, σπἆαγο- 

τρις 1ρθῖς οῳδογαπα Ώποῖπι αἰ]α[ῖς, 0μοτο οί Αάταςίο γοποναίατ Ιαείας. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 
.” ετο ον ΄ / 

Γυναίκες, ἥπω πολλ Εχων λέγειν φίλα, 

ΝΟΝΟΙΟΌΡ. 

ἈΠυ]ϊοτος, νοπῖο Ἠαβαης πηα]ία Όοπα, ασ πυποίθιη, 

απθηεΐρι5 Ἰπνοσαίοποπα Ρογασίε ΟΠογα5.”' 
Μιας. 

σι 

659. πόριος.] 0οᾶά. ΑΔ. Ὦ. ποριο. Μαν. 
Παιδογόνε] ὙΣύλλεκτρε παιδοποιῶν. Τό- 

οιοε] Ῥτο πόρτιος, πι Ἠοππετας Οἀνςς. κ. 
410. Ως δ) ὅταν ὤγραυλοι πόριες περὶ βους 

ἀγελαίαςε. Ώο Ιογοτο ἵπ ναεσαπα πηίαία 
νιὰε Ονιᾶ. Μείαπποχρη. 1.. 1. ΤαΡ. 10. 

1αγ16. 
641. Τὸ σὺν ἄγαλμα, τὸ σὸν ἵδρυμα] Ο1πα 

Ὠρδείαπῃ 5εΏδσΏ Ώα]α5 οἱ ἆπογαπα 5ευ6Π- 
απ νοτβαώτη, Ῥοπαπα 5ο)απηππράο Ῥαἵ- 
ηςβ]] ποίαπα αἆ ν. 645. ὑέρισ9έν. - Ομἷα 
Τπευαπϊ αἆ Ῥτοςος Ατριναχαπα πηαίγοπᾶ- 
Τπα πιοη τοπ έοραηπί Ώ]οτηπα οα ανετα 
ἂᾱ 5εροΠεπάυτα, οί «ᾖονοπ ΒαρρΙσθπα 
1ά6ο {επηςῖςςο νἰἀεραπέας, ἀῑοῖε 5ο ΟἨογιις 
1ουῖς ςίαίπαπα αἆ ατα Ῥτο]αίατατας αξ 
5ἷο 1] άπα νϊπα]σία ΤΠΘΠΙΟΓΕΠΩ τοάἆαί οοἩ- 
ωα Ί]εραπο. ΑΙ Ἰεσιηπί πύλαν Ῥτο 
πυρών.’  Ῥατία [ετο Ῥτοάστι5. ᾳ1ς νοτα 
ε556 Ῥοδδυπί: 564 ΏηοἨ Ιπίε]]ῖσο, πες 66Υ- 
ἄοτα ἆατο ῬοδβιΏ, {οτί εκ Ιρποχαπεῖα 
πποχῖς αΠευ]ις αὐ απεπα Πῖς τοςρ]οί Ροΐθςε, 
Ἠε]αιαί Ισίέας ναιείοπθια (απέοιϊ ος Ῥαι- 
ηρθε, Λλ{αγκῖ, 

Ν]]α Βῖο ἀμ βου]έας, α.ς Ματκ]απά στα, 
{απίς οτι Ιομῖς νίταπα, πηοχατῖ ἀθῦις 
Ῥοχ σὸ σὸν ἄγαλμα, σὸ σὸν Ίδρυμα σσόλεως 
πηρεἰαρΏοείοο ἀοθίσπαί ΟἨοχας Ώσος Ίος 
10505, αποταπα «Οἵροχα α Τηεραπίς 5ερι]- 

Ὦ 

τα Ῥεϊναία εταπί. Ἠ1, ες εοηδιείαάἴπο 
Ῥοόίασυπη, ἔγσλμα πόλεως Ῥοϊεταπέ αῑεῖ; 
Ἠ]ςο, ραιι]]ο αιιάαοϊοτί Βσιτα, ἀγάλματα 
νοσαπίαχ οἶας Τα, αἱ σεπετῖς Αχαϊνί 
αιοίος οἵαί. ἵδρυμαω πόλεως ον χοῖς Πχ- 
πηαπησηέπη οἶνο Γαπάσπηθηέωνα.  Ξοά ηθ- 
απο Ίος ποναπη δε, 4ᾳς Ώιείρις νε] Ετίη- 
αἱρίρας Ρος (απρ]αίοπεπα ἀῑεΙ. ο 1γ- 
εορΏχοιπ Π6είοἵοπᾳ ἔξεισμα πάτρας νοσαῦ 
ν. 98Ι. ΎΤμογοπει Ῥιπάατας ἔρεισμ 
᾽Ακρώγαντοςν ΟΙγπορ. ΤΙ. ν. 12. γιά. εί 

ΟΙγπιρ. ΤΙ. Βαορῇ. ὅ. 
ζαπα ἐκκομίζεμαι πεὸς πυρὰν οχρ]σατῖ 

Ροΐθςε: Φίιιάεο αά γοσιπε, Ἱ. 6. αἆ οοπιῦι]- 
τοπάἁπα, γοοφεναγε, τί δῖε σχΊμα εβεοία5 
Ῥχο οοπαία, ἆδ Ύµο Ψαἰοκοπωτις αἆ 
Ῥμωπίςς. ν. 1401. ἸἨΜα]ϊπι {αππεῦ, επι 

ῥτασδάσπίία ΓΟΓΠΙΑΤΗ εαρρ]ϊσαπά{ Παβεαηί, 

ἐκκόμιζέ µοι σσρὸς πυζὰν, ΤειιΡΟΤα πια αά 

γοπιπι. Ἠεερίαί νος ὀβρισ»ε, 4459 3ΜΠΙ- 

Ρ]οϊφοίπηωπι Ἰπέοσργοίαίοποπα Ἠαρεί, 60” 

Γιπιοῖίοκο Παδίίιωπ, 5ςε. α ΤηουβπΙ5, αι 

ατα φορυ]έιτα Ἡς ἀεπερανεταηί. Μο6. 

641. 55. Μιςρτανίυνα εοιέι5 ας Πα 

τοδβῖαϊε Ῥτον. «έ 76 γοιικ Υεηρει 5α ρ]οίσε 

οµίτασόο, οἵ Ρο56ΙΓ 51Η ]ε άκου 165 οοχρ5 

ο οσιις, ααὶ (ο ἀοΐνοπέ εις εχἰδίρηος.”” 
2εεᾖ.. 

645. “Υβρισθὲν] Ωυία ΤΓπευαπί αἆ Ρ6- 

05 Αγσίναταπα πιαίτοπαταπα ΠΟΠ τεπη]έ(θ- 
ὑαπέ βλοχαπα οαάανεγα αἆ 5εροΠεπάιπη, οί 
Ίονοπα. 5αρρ]ίσεπα 1ά9ο {επηρίς»ο υ]άεῦαῃ- 

- 
ἕ-- 
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9 / 

645 Αυτός τε σω»εἷς, ἠρέ»)ην γὰρ ἐν μάχη, 
οτ 2 ε / εν ο Ἆ ως / : 

ο 1 οἱ «ανόντες ἑπτὰ δεσποτών λὀχοι 
2 ή ε ” .- 

ἨἩγωνίσαντο, ρεύμα Διρκαῖον πάρα, 

Ἱίκην τε Θησέως ἀγγελῶν. λόγου δε σε 640 
κ». 3 ’ / .Ἡ ο / 

Μακρου ποπαύσω" Κωπανεως γαρ ἦν λᾶτβις» 
| λ .” ” 

6560 Ον Ζευς κεραυνῷ πυρπόλῳ καται»αλοῖ. 
5 ο 2 " . ΧΟ. Ὢ φίλσατ εὖ μὲν νόστον ἀγγέλλεις σε»εν, 

645 Επ 1ρ5ε δευναέΗ5, εαρίας επῖπα 5ΗΠ1 1η ρµσηα, 

ΤΡΙ πποτευῖ φερίοπα οολοτήωπα ἆαοες 

Ῥασηανοχυπί αἆ Βασεπίαπα ὮΙτοσυπι, 

Ἀυποϊατατας εἴαπα ν]οζοτίαπα Τηεςεῖ: {6 ΥΘΙΟ ἃ 56ΓΠΊΟΠΘ 

Τ,οπςο 1βεγαΡο. Έταπι οΠΙπα δεΓνας («αραησῖ, 

6560 Έποπα ο αρίίοι {α]παῖπο 1σηΙίο οοπηριιδοῖέ. 

6ο. Ο αταῖσς, Ῥοπο αα]άσπα παπεῖας έπη τεδΙίαπ, 

έαχ, ἀῑοΙ{ςα ΟΠογις {ους σίαέΙαπα αἆ αταΠΙ 
Ῥτο]αίαταπας τί οἷς Πτα νΙης]σίερ ΠΊΘΙΠΟ- 
τεΠι τεάἁοί, οοπαα ΓΠεραπος. ΑΠ Ἱεσιπί 
πύλαν ῬΙο πυρών. «Ἠαγπιε». 

644. Ώε 5υΡίίο Ἠα]α5 ιώιέῖ αἀνοπία. 
ν]ὰᾳε Μ. Απίοη. Μιτεᾶ αν. Τ,οεί. ΤΗ0. 
ΧΙΝ.ο. 16. ἜῬτο Ἐππῖριᾶε ααίεπα ἵπ Ώας 
εαηςα ἀϊεεπάιπῃ, ᾳποά τοεία παπί ατα Γαοῖε 
Ατσίνυτα α Τποραπί5 παροεχ οαρίατη, αῖ 
ες Ἠας ρασπα Ηρετίαίοπα «οηδεοιέ15 5)]-- 
(ο ει ασῖς: Αιλοηπίοηςες απίείη ποπάωπα 
τοϊεταπ{. Ίαγπες. 
Νο Ἠῖς, 5εἆ ν. 808. ἹπΙῖάπα {θγΗϊ ας- 

έα5 εοπςΗέιΠί Ῥτοενορεις. Όεοῖ, 
646. Θωανόνσες ἑπτὰ δεσποτών λόχα] 

Ῥοῦις Θανόντων: πέ ν. 119. σῶν κατ ανόν- 
πὠν ἑππὰ στρατηγών. οἵ ν. 19. Φανόνσων 
ἑπσὰ γεναίων τόκων. ἩἨεαίμίας αωοαε 
Ἱία εοπ]]εἴί. 

ἹΜιτοίις (Υατ. Τμεοι. ΧΙΥ. 16.) πιῖ- 
ταξΥ, «έ {ατη οἴ(ο τοάθιηίοια ΓΠορῖς Α{Πο- 
πας (Ἐ]ευσίπα ἀῑχίςςε ἀεριῖ) ἈΝαποῖαπη, 
υέ νο]αβ»ε, εί οΏ ασ» Ἱπίρτρα Γαοία τοίοτί, 
νὶκ {απέι]ο {επωροτῖς 5ραἴῖο 5ΟΠΙΠΙΩΤΟ ϱο- 
ααἲςςρ νΙάεαίαχ.. Θεά Ἰιιτοί οττοτῖ Ὦε- 
ηρ τοδροπάςί ῬΒατηθδῖας, Ἠαπο ΠΠΟΙΙΏΧ 

εαρίαπα {ισα α Γμοραπϊ5 1π Ὀσθ]]ο Ρτίοτο, 
εί Ιπάο ηωπο αι{ασί55ε, ΗΠρετίαίεπα Ῥρτα- 
5επ!ῖ νϊοίοτῖα Τηε5οαῖ οοπδοοιέατα. ΛΜαγζ. 

Μαπϊβοξίαπα ἴπ Ἆος Υεγδα υΙάαπα οουτῖ- 
δυπί Ἠοαίις οί ἨΜατκ]απάις Ιεσοπάο 

΄ . 

9 ωνόνπων. Μα]ϊπη: 
Ιώ ΄ 

ἓν οἱ ανόντες, ἑπτὰ δεσπόται λόχων. Μιςς. 

648. λόγου δέ σε Μακροῦ ᾿σσοπαύσω"] Τὰ 
εξ, Ἠρεταβρο Υο α ππο]εσία ααατεπά1, 

Οιΐς ο ἐξ ἀϊοοπάο νοβῖς, πιο {μ]ς5ᾳθ 567- 
γαπα Οαραπαῖ, Ρήοτο Ὀε]]ο οαρίαΠῃ. 

ΜΜατλῖ» 
649. Καπανέως γὰρ ἠν λάσρις,] Ἠιάο- 

Ῥαΐαχ οὗ ος Εαπρῖᾶςς, ααοά ἵπ Έταρα- 
ἀῑῑς 5αο5 5οΓνος Ἱπάιορτεί δεωοὺς, παπί 
πιοπιθπέΐ μεγδοπας. ἈΝοϊαϊ Ίος ΦοΠο]ίαθέ. 
ΑχἰΡίορΡΗ. αἆ Ιδιιά Αεματπ. 400. 

ΣΩ τρισµαλάρι Εὐριπίδη, 

“09 ὁ δοῦλος οὑτωσὶ σαφῶς ({. σοφῶς) ἀπεμεί- 

κ 

Τια «αΏδοαποπς πατταίίο ταί ἵπ ηος ἀτα- 
πηαίο οπηηίπα σγανἰδίτας Ἠηῖς 5ΕΓΥΟ ἆδ- 
οἸσηαίιγ. ΦΟΟπΊπς {απηθη Ίδίιά περ]οχῖέ 
Ἐπίρ]άςς. παπι Ἠσδο {πρα]α 5οΠρία εταί 
αἰἴᾳαοί απηῖς Ῥο5έ Απδίορηαπίς Αεματ- 
ηθηςος, δὶς ν. 756. Ἠ]ο ἵρ5ο βετνις ορ]ηῖ- 
ΟΠΘΠΩ 51Π1 Ῥτοίοτί, «α]επι Όιοσπα ἵπ 
Ρε]]ο εἰίσετο ργωςίοί. Ὑἱάε εί Ώαη. 983. 
αρῖ {Ώςςγ]ας οὗ Ώος ειπα πποχίο ἀϊσπιπα 
οχἰςεηλαί, καταιαλοῖ ΡΟ κατη»άλου. 

Λήαγᾖ!. 
6560. καταιβαλοῖ.] Έτο κατηνάλώσεν, 

ΊΥ«96Π8 ῬΙο ῥγώίογίο. ὙΨ]άεείς βπηῖ]ε 
εχεπιρ]άπῃ ν. 149. ἐλαύνεις Ῥτο ἤλαυνες. εί 
06. χιωρεῖ ΡΙΟ ἐχώρει. Ἐνεστὼς ἀνσὶ πα- 
θακειμένου. 18 Ἐτσία(μ]ας ἵπ Ογς», /. ν. 
541. ᾿Εκλύσθη δὲ Φάλασσα κατερχοµένης 
ὑπὸ πέτρηε. Ἄρόνος γὰρ μα) νυν εἴληπσαι 

ὦντὶ χρόνου. Κατερχομένης» ἤγουν κατελ- 

φούσης. Ἠαγπιεδ. 
659. Τήν σ ἀμφὶ Θησέως σάξυ.] Ἀοή- 

ἄαπι παγτανεταε Τηε5οἱ σάξι παπείῖας, ηῖςὶ 
σώξιν φἸσπ]βεοί 1ά ααοά Ῥαμ]]ο απίθ νίκην 
αρρε]ανεταί. Οοσίέατί {οτί Ρο55εί ἆε 



πκεπα ΕΣ. 

Την τ) ἀμφὶ Θησέως τάξυ. εἰ δὲ καὶ στρατὸς 
ον 2 »32 ως 3 2 / / 

Σώς ἔστ' ᾿Απηνών, σάντ᾽ ἂν ἀγγέλλοις φίλα. 

ΑΓ. Σώς' καὶ πεπραγμέν’, ὡς "Αδρωστος ὤφελε 

666 Πρᾶξαι, ἕυν ᾿Αργείοισι ὡς ἀπ' ᾿Ινάχου 
Στείλας» ἐπεστράτευσε Καδμείων σπόλν. 

ΧΟ. Πως γαρ τρόπαια 7 ηνὸς Αἰγέως τόκος 
ἜἘ . ϱ/ / ὃ / 

στήσεν, οἱ τε συ ετασχοντες 0βος” 650 

Έτ τος Τηοςοῖ: 5ἱ νοτο θεῖαπα εκεγοῖέτις 

Αλεπϊθηςίμπη οδί 5αἶνας, οπηπῖα πιιη{ανοτῖς Ῥοπα. 

Ἅγιωπ. Ῥα]γας: εί τοπ σθ5ςῖί, ἶομί Αἀάταδίις ἀεριῖί 

655 (ετοτε οἵπῃ Αγσὶνίς, απατά αὖ Τπασ]ιο 

Ῥιοβῖς οορῖῖς Ῥο]]απα ἹπέιΠε Οαάππεοταπα ατβῖ. 

6ο. Οιοππο(ο Υετο «ονῖ άορµβαα Β]ας5 γσοὶ 

οπδΙωῖέ, οὲ ε]α»άεπι ῬεΙ]1 εοηςοσίς 2 

βάξι, Ἠιιοῖιπι, δΕΥΠΙΟΤΕΠΙ, γα] ροξίῖας 
πρᾶξιν, Ἱί ΒοΡΗ, Αἶαο. 806. φίλαν πρῶξιν 
νοσαί Βιπάατας Ο]γπαρ. Τ. εοσεδάπι σγα- 
έιώι. Θησέως Ἠῖο, θέ ν. 648. Ρτοπιιπεῖα- 
Ῥαέωτ, οΡΙΠΟΙ, Θήσ-γως: ν]άο αἆ ν. 911. 
Ἠεἴϊβξῖας βάξιν, Ίαπιαπι ἄε Τηεσεο. σάξιν 
δορὸε, Ἑ Παπῖςς. 06. ἸΜανκ. 

σάξυ] Ἐπιεπάαί Ματκ]απάας πρᾶξω, 
γε] βαξι. ἨΝΠΗΙ νθταπι νϊάρίατ βᾳξν, 
Ώσπα πρᾶξιω οµτ ἀμφὶ οοηδΙρίοτο νὶχ Ροί- 
εδ. ᾖΊιος. 

655. Ὅτο ἀγγέλλοις 0ο. Α. ἀγγελη. 
Ῥ. ἄγγελλης. [Ῥτο ἐστ᾽ ᾽Α9ηνών Ἠοῖςι- 

115 ἐστι φαίνων: αέ, δεγναία νι]σ, Ιοοἱἴοπς, 

ΡΤΟ φίλα ες. οεηδεί λέγων.] Μανκ]. 
Αιέ σῶς ἐστι φαίνων Ἰεσ. ἰπιαίσαπς, πΊίηι 

επεγοῖέιις δέ δαζυις, ἐπαἰςαυετίς οπιπιία, σι 
πῖηῖ γιιοιήιάα εἰ αεεερία οἶπέ, ααΐ, 5οτναία 

Πίο Ἰοε γι]σαία Ἰεειῖοπε, Ἰερ. ἀθίποορς 
λέγων ΡΟ φίλα. οί. 

654. Πράξαι ἔὺν ᾽Αργείοισιν, ὡς] Ὀϊςῖη- 
σιο: 

ὧς "Αδρωστος ὤφελε 

Πρᾶξαι, ἓὺν ᾿Αργείοισιν ὡς ἀπ Ἰνάχου 

Στείλως, ἐπεστρώτευσε, αίο. 

Μϊταπα εσε Ο0οάά. Α. Ἑ. εἰ Α]ά, Πϊο Ἰο- 
Βετο επ Ίναχου. ἨῬΙό πεπραγµέν Ἠεὶςκ- 
Ίπ5 φεπραγµένος ὧς. Ῥϊροηις, καὶ πἆ- 
πραγεν ὦς, το. (ΡΙΟ πεπραγµέν ὧς) αἆ 
Μαππ ἨΎ. πεπραγώε. Απίο πεπραγμένα 
Ἰη(ρ]]οχί πσράγµατα 5ο]. εἰσὶ πεπραγμένα, 
ὥς ὅτο. γε8 δι(πέ σεσίώ σἱο ια 4ἀγακίιις ἄο- 
Ῥιέ εας πεδείκεο, δτο. νὶᾶρ Ἠεειὺ. 790. 
Ῥορμος], (4, Έγταα, 699, ἍἸ{αν1. 

σεπραγμξν,] Τιοσετῖπι ουπα Ῥίοι5οπο 

πέπραγεν. υιἀ. αἆ Ματίπ ν. πεπραγώ». 
[ρ. 295.] ικα. 

655. ὡς ὧπ' Ινώχου] Τιεσοπάσπα Ῥαίο 
οὓς, ἆᾳ απο οί Ἠεῖςκ. οοσϊανῖε Ἰιας. 

ὧς, φιάπι, Φφιιαπᾶο.  Οορανϊ ππαεπ 
αᾳιαπάο οἷς νε] ος. Ιοἱδ. 

656. ἛΣγείλας, ἐπεστρώστευσε] Φοοιιπάα 

5Υ]]αρα 1π ἐπεστράσευσε πθεεςατίο (αἱ ρι- 
(ο) Ἠϊο ἵπ 5οπατίο Ίοησα ο απίο ἆπας 
εοηΏβοπαπίθς στ, αιπαταπΙ Ἠθιία ον 
Παι]άα: αί ἐς ν. 115. σίς δ ὃ στενάζων οἰκ- 
σρὸν ἐν πύλαις ὅδε: οὲ οθηῖῖος αλβῖ: ποφιο 
ππαμαπα ατα, ορίπος, ἵπ Γτασῖοοταπα 
Ἰατηρῖ. ΟΙαίαπα ααἰάεπα υΙάϊ µαστεύων, 
Ῥτίτπα Ὀτογί, εί ζενοκσόνους 5οειπάα: 5οᾷ 
εχ ππεπάορῖς οχοπηρ]ατίρας, ΡΟ µατεύων οἵ 
ξενρφόνους, αιπεππαάπιοάιτω οεχµῖθοπε εα- 
Ώοπος οί οοάΐοςς πησ]ῖογες,. Τη ἐπριις οκ 
(81ΟΥ, ααοταπῃ Ὠαῦεο οο]]αίῖοπες, ἔενο- 
φόνους Ἰοσῖίιιχ Τη Ἰςίο Ίοςο ΤρΗ1σ. ἵπ Τατ. 
Ττ6. Ἐοδίας Ττασϊοϊ ἵπ Ταπηβί5 ποη 64Η- 
ἀαπα 5ἳμῖ 5ππεβαπέ Πσοπιίατα 4 παπα ερίετί 
Ῥοδίαβ. Έα το 5ΗΠΗΠΠΘ οί 56ΠΙΡΕΤ οῇ- 
δοχναπάα οδέ: ποφιθ αυ ἨἩἨοπιετῖ γοτεῖρας 
Ἠοχαιηείτῖς, (ααέ α- Ῥϊπάατί πιο]ἰοῖς) αἆ 
Ἐτίρϊαϊς, ΤἨδεμγ]], οἱ Βορλοε]ῖς 5επαγῖος, 
αγσυπηεηίιπα πασίτίςπα τοςίε (σαηςέ]οσῖς. 

Λ{αγᾖ!. : 
Ἠαπο ποίαπα (5ο. Ματκ]απάϊ) Ἰαυάαί 

ἙἘτιπε]ῖας αἆ Ευτίρῖά, Οχεςί, 11068. νῖὰο 
Ἰηΐίγα αἆ 994, 

ἐέ Τη αἶθας οχ απαίπος, άαοχαπα Ἠαῦθο 
οοἱ]αίοηθς, ζξενοφόνους Ἰοσῖέαχ ἵπ Ἱξίο Ίοσο 
1ρΗΐς. ἵη Ταυτ. ΤἼ6.”. Μακ]. δε Τρί 
νιάρτϊ τοπεπάμταη Ῥοβδεί ζενοκτόνους Ἰε- 

τς 4 
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Λέξον' παρὼν γὰρ τοὺς ἀπόντας εὐφρανεῖς. 
660 ΑΓ. Δαρπρὰ μὲν ἀκτὶς, ἡλίου κανὼν σαφὴς, 

Ῥ]ο; επα ομῖτα αἀξαθτῖς, εχλΙ]αταρίῖς εο5 ααἵ ποπ αάξαθχιηε, 

66Ο Απ. Οἶατας αὐϊάεπα χαζτας 5ο]ἵς, ποσα τοσία, 

σοεπἆο οἷς Ῥτο οἷσι Ὠηῖδὶ εκ Μ55, 1ρῖ ἔενο- 
φόνου; εἀϊάεταπί ἸΜατκ]απάας οί Μιεστα- 
νιᾳ. ἍὮῬογ. 

667. τρόπαια --- Ἔσπησεν]) Τοπ 
οτίο Ἐυτιρίάςς οκ 1ηποτα ἐθπηρογῖ θι], 
Ώθπα ἵπ Δ45οεΠγΙ Φορ. ΤΠευ. 999. ἐπεύ- 
αίομαι Θήσειν σρόπαια, Βε]λο]ῖα»ί. ποίαί 110- 
Ῥωα ποπάιπΏ ποία αγο Ἐεος]1ς {ις5ο, οί 
Ῥοξίαπα απεἴραγα. Ἵστημι τρόπαιον αδίία- 
Πτι: δε σίθηµι πηαε Ῥτοῦυπα: νἷάς 
Ἠε]επ. 16550. Αεϊδίορη. ΓΥλϊδίταί. 518. 
2ΏΦΕἨγ]. χοηφ. Τ15. (Ογαπαππαξῖοϊ ἀῑσαπέ 
Αί6Ο5 5ΕΠΙΏΕΥΟΘ σροπαῖον, ἨΟΠ σρόπαιον. 

[έ Νοι Ρυίο Ζηνὸς σρόπαια ἄναστῆσαι τουίθ 
ἀῑαῖ Ῥγο Ζ9ὶ, οἷουὶ ἐπορήσιιπι εγἰσεγα. Νάπα 
Ισῖεισ σρόπαι ὁ λειὸς, σεἰεθεν Πζιις «ῑσεί, 
Οοπέ. υγ. 660. Ἠεϊδίίις,. Νοπ: παπα 
οΗΡί Ἱία Ἰοᾳυίαχ ἈΝορίο: Ἠετασλμά. 936. 
βρέτας Διὸς Τροπαίου καλλίνικον ἔστασαν: 

ποπ Δι; Τροπαίω. εί Ελωπῖς. 1487. οΟἱ 

μὲν Διὸς σεόπαιον ἵστασαν βρέτας: πο ΔΑ. 

εί ν. 1265. Ζηνὸς ἐρώσαι βρέτας Τρόπαιον. 

Ἐρί οί αα Ἰοεμίίο ε]αδάειη {ογπ]ᾶ, σρό- 
παιον πολεµίων στησαι' 5εᾱ Πὶ Ἰπίο]]αϊ ρο- 
ὑε5ί κασὼ αΠί6 πολεμίων Ζηνὶ σροπαίῳ 
οεουχτῖ Ῥορμος]. Απρ. 147. οί 710 σρο- 
παῖε, Τταςμίη. 607. 5οὰ 1δὶ οςι ὤποσρεπτι- 
κὲ, ἀλεξίκακε. ἸΕιῖρ. Ἑ]οσία 671. ἸΩ, 
Ζεύ πατρῴε, καὶ σροπα!᾿ ἐχλρῶν ἐμών. ] 

Λ4ατᾖ1. 
1η ΕΝΥ Ίοεο (ΟΠοδρΙ. Ττ5.) σρι- 

παίαν εὔἹῖοπες πια]ο ργαξογαπί, φαοά απι- 
Ρίσα5 ίσΠ} Τῃ σρόπαιον 8Ώ σρόπαια τα Αι- 
ἀαπα οἵς. Ῥογ. 

6509. σταρὼν γὰρ σοὺς ἀπόντας εὐφρανεῖς.] 

ΝΤ. Α. Ῥ, ο, που» παροντᾶας. Ὄοπο, 

ῬΡάΦειιδ ἐπιῖηι 108 φις Πῖο 5ιηι5 ἀείεεία- 
ϱἱ. ο Απάτοπαας], Τ26. σαρὼν δὲ σορὸ; 
παρόντας ἐμφαλῶ: Ταμβροὺς διδάζω. Αἱτθ- 

ταπῃ αουέῖας γιάρίας: ο ασε {οτίο σαι1δδα {ας 
Ιπεγρο]αοπ!ς, 5εά ςορίοταπα Ἡβρτοχατα 
αυοίοσ]ίας Πὶο ἀεβοί γα ναἱοτο. σοὺς παρόν- 
πας ῬΙΟ τὰς παρούσας: (ποτας οηῖπι {- 
παπαγιπα Ἰοᾳμζυσ, νἷάρ αἲ ν. 41. νοὶ 
πηαβου]παπη ροπὶ Ἠ]ς Ῥοδ{, αμἱα Αάτας- 
{ας Ἱπίοτ Ί]]ας οταί. Ῥε]ας Ιπίεγρο]αγαπίέ 
Ἐλαπῖς», 1653. οοπίτα πισίσυπα Ιπσογοπάο 
ῥο:  64πο ρασίο, βγδίετπα απαρωαᾶσυπα 
εἰαμάίταχ νουρα Ἠοχοῖςο ἵπ Αάΐπα, Ῥας- 
ηοβῖ, οί Βιερμαηϊ οῴ{Ηοπῖρς: 

“Α δὲ τάλαιν᾽ ἄλοχος τιέ [μοι], τέκνο, ὤλετο 

μάίρα; 

ν]άῑς, ορίποτ, ααἰδᾳαῖς ρτίπαάτα Ιπίργρο]ᾱ- 
να, 1οςο Ἱία ἵπ Ιοηςιαάϊπετη 5οχϊρίο, 5γ]]8- 
Ῥατα ἀεεδ»ε αἆ νοιδαπῃ Ἠοχαπιπείταπα «0Ἡ- 
Πεϊεπάωτα: απάς κιρρ]ενίε ωᾳ, ἵσηατας 
τοσία ἀῑν]κιοπῖς, εί πωοπίς Ῥοδίαταπη, απά 
Βπῖυπί ουσίεπιαία Ἠια]αςηιοάί, ΏΟῃ Πρσᾶ- 
ππείτο, 5εἆ Ῥαδί απαρωςίῖζα εἰ Ῥαταπίαςο, 
Τία οροτέα{{ ἀῑνίδιαπα 558 : 

Ἅ δὲ τᾷ | λᾶϊ ἅλῦ- 
χδς, τῖνί, | τεργόν, ὦ | λετό μοῖ | ρᾶς: 

Τπ ἘΙποίαπα (ν. 1599.) Ἰεσίτις, οπαῖςσα δὲ, 
οἳ Ιηδετία, οι: - 

ΙΑ τάλαι ἄλοχος, 

ει 6, ἠλετι {0 . {νε µιόι, τέλνονν ὤλετο µοίρον ; 

οί Ἱία ατίει]ας ὦ, Ῥτο ἡ, Ὀτονῖς 4έ, αι, 
ετοἆο, 56ἱΏρος αἰδὶ εδ Ίοησας. οα]ας ταῖ 
οἴτοιίοι οεπέατΏ εί ααἰπαμασίπία οχεπηρ]α 
οὔβοινανΙ ἴπ εοπΠρᾶς ἸὨογιεῖδ: απιβίποΥ, 
Ῥγαίςγ Ἠυπς Ιος11η, εκ ἴδίο 1ρ5ο ἀτατηαία. 
Ἡαῦσο 4αοαιε εἀα. ΑΙάϊπαιη, εοἰ]αίαπα 
εστι ΜΑ, α Ταισα Ἠο]είεπίος ἵπαιια πυ]- 
Ία πιαη{ῖο ε5ί οπηϊςο]οπῖς Ραγσ]ες δε. ης- 
ᾳας ἀωρίίο αιῖπ εα νοκ εσεπηρ]ατίρυς Ρ]ι- 
τ{πηῖς 1Πδ1{, εί τοδροπἀςαί ριςεθοἀςπΙ μέν. 
γαἰεκεπωτίας αι]άθπι οἀῑάϊῖε 1άρπι ααοᾶ 
Ἐτπσία», Ιάεἴτεο αὐῖα εἶας εἀμοπεπι 96- 
αυ Ῥτοροδιῖέ, 5εά εοπωπποπίαπχ ἀπιά 
Ἰϊπσι ἆο  Ὠοεῖεο εοιχερίο, αἆθεο Π] 
ποπ Ῥ]ασυῖέ, αέ ος νοιεπίρας (Οτατητηα(ἰεἶς 
{α]δατΏ 1 ε55ε οριεπάἀσοπῖέ, πο. ὅτ. Ρ. 80δ. 

αγ. 
σοὺς ἀπόντας, ἈοἩ Ἱππίεν Ματκ]αῃ- 

ἀππι ες Μ98. Ἱεσεπίεπῃ σοὺς παρόνσας, 
αιοά ΙπέεγρτείαίυΣ;, 7ιοΨ φιιώ Πίο διήπιι». 

24115. 
660. λαμπρὰ μὲν ἄντὶς, ἡλίου πανὼν σα- 

φής.] ὨὈϊριπσιϊ Ροίΐεδί Ροδί ἡλίου. δεᾷ 
ΙΠποθτίΙῃ εςσε απο 5οΏ5α Υοςες πανὼν σαφής, 

ευιπαρπάα» 5ης. Ῥατηρθίας: έ Ῥουία {ιῤαγ 
πιογαἰἱαπιπι 9ο], απία οσποπῖς Ιπδίατ 
ἐέ Ώϊονα 1π Φαᾳαας ρατίος ἁῑνίάϊί, βσαταίο 
κανόνα ἀῑαῖε.”.ΝΠΗΙ ἆς ια(έἴιο {εηιμογο 
Ροῦ, οί 4ς ογίι 3οἱῖς ασὶ νιάείατ, αίουπι- 
απο ἀἰθαπσιαίατ: εἰ γαάΐις δοΙῖς αρρε]]απί 
{οτίο Ροίθςί κανὼν σαφής, επιία οἶαγα, 

ο Νδι 
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Ἔβαλλε φαϊαν. ἀμφὶ ὃ ᾿Ἠλέητρας πύλας 
Ἔστην «εατῆς, πύργον εὐαυγῆ λαξών. 

Ἐοτῖεῦαί (εταῖα: αἆ Ῥοτίαπα γοτο Ἐ]οσίαπα 

Βίοιῖ «ρεοίαίος, (ππτῖπα πασίας Ῥτοδρος(υῖ οοπηπποάατη, 

ααῖα, οτίο Φο]ο, ρογερίοιο οἱ εἶατο ἀῑσπος- 
οπηις τος ασ απέο, οἱ ἵπ ἰοπορτῖς, οοἩΠ- 
{απάσραπέατ. «ΑΠΙΤΠΙΟ Ῥοξία οπάθπι ἔννοιω 
οὐγεγεαβαίισ, ο Ίοο θοτίρδίέ, οἳ πα 
ἴδία Ῥαεςμ. 666. 

᾿Αγελαία μὲν βοσκήμωτ ἄετι πεὸς λέπως 

Μόσχων ὑπεξήμειζον, ἡνίχ) ἥλιος 

Αλτίνας ἐξίησι Φερμαίνων χνόνα. 

“Ορῶ δὲ Αιώσους τεεῖς γυναιμείων χοεῶν, ὅου 

Πας εσι ἀεςοπῖρίῖο ππαξιἰπῖ (οπαροτίς; ο 
Ίαο ἵπ ΒαρρΙοίρας νἀεπέατ αοία {π]ςεο 
5οειπάο αἀῑο. Οσίοταπα Τ,οσοτῖ, οέίατα 
αἰ{επΙκείππο, πηα]έαπα οἱ Ἱγγίσαπα ποσο ατα 
{αορςδοί 5Ώδο/ιιοης Παγγαίο, πέ πάΠο Ἠα- 
δεί ζοπ{εχία5, ἆδᾳιο αἆ γεδαπα Τ96. 

Μαγᾖζ, 
ἩἨλίου κανὼν] Κανὼν Ῥτορτίε σὸ ἐπάώνω 

σἩς Τριτάνης καὶ εἰς ἰσότητα ἄγον, υηΗἱ Ἐμα- 

νοήηςς. Ἠῑίς Ἱαπιο Ῥοδία Γ1ύαγ Μετί- 
αἰαπιίπι δο]ΐς, ηαῖα (αποπῖς Ιηδίαγ ἀῑεπα ἵπ 
εθηαα» Ρρατίος ἁῑν]άϊτ, Πσαταίε κανόνα ϊοῖε. 

βαγπιέδ. 
Βοπρίέοχαπα αλ Ῥοτ Ἰεσαίος τερειῖία α 

ΊἨερεο ΑτοζνοτΙπα «οχροτα {ταάυπί, αῆ 
Ρε]ο: ἆᾳε απο ἀἴδδεηδα Ῥ]ατα, απατα 
Ματκ]απάας αἰέα]ί, Ίαν Μουχδίις οοἩ- 
βεβεεαί ἵηπ 1Ἴοεεο αρ. Χ ΧΤΥ. πεσ]οσίο 
{απιεα Ἠετοάοί Ίοςο ΙΧ. 27. ΠἨεγπιαγι. 

66095. "Ἔστην θεατὴς, πύργον εὐωγή λα- 

θών] Ἐαϊά. ποππα]]α Ἔστη. πια]ο. Ἔστην 
Βχπηαίαχ α 56ης. εί Οοἆά. αἡ]οῖς ΑΔ. Β. 
ΤΙύργον εὐαγΏ Τοτέο εδ εκ {Τ5ε]ιγ]ο Ῥους. 
466. "Έδραν γὰρ εἶχε παντὸς εὐαγΏ στρα- 
ποὺ: 4ε Ἄστχο, Ῥτα Παπ πανα]ο αριά βα- 
Ἰατηῖπα ερεσίαπίο. αδῖ νιἀε ΒεΠο][αδίοῃ. 
γ]ς (τέπαι εἩ φιια μγοκρεοῖιι ιπιάοφια- 
φιε ραίεδαί. εί Ἱτα Τετο Ἠεϊδκίας, οἳ Ἠεα- 
Ένας: ααϊ αὐεομγ] ᾳποᾳας ουσ Ἱπάϊ- 
σαΐ. αἱ δυϊάατα ες ἨἩοςγοβήαπη. (Ἠεπῃ- 
πίεγ]ισία5 {απιεπ οτιά{ίο πύργον εὔὐαυγῇ.) 
Μα]ε νεγέιΏέ, Γιωγἰπέ δαογάι. Γονπι 
νετο απο παττα(ἴοπεια ἄαρασηα οἱ νἱοίο- 
τία Τηοεοί, ὡς Εὐρισίδης ἐποίησεν ἐν τραγῷ- 

δίᾳ (Ἠαιο ἱτασωάίατα Ἰπίσ]]]οίε, οἳ πηος 
ποιαΙπας) γοταια 69506 ποσαί Ῥ]αίατε]ας 
Ἴμοερο, Ρ. 14. εκ αιοϊοτίαίο Ρἰαγίαπα 
ἨΠκιοσίοογιπη. ποῦ θΠΊπα οἱ, 56 σασι θέ 
ἐπαιιοῖίε, «οἵροτα ἀθξιποίογατα ἜΏοςςα αἲί 
χθζαρετακεα. Ὑ]άο Πὶ ρίατα ἆε Ὠας το. 
ΑΡ Επτϊρὶάς οἵαι Εετοάσεις Πν. ΙΧ. 97. 

εί Τςοσταίος Ῥαποςγ{. Ρ. 109. οἆ, (σπον, 
1691.  Βεά Ίοπσε δοει15 ἵπ ῬαπαίΠοπαϊσο, 
Ρ. 650. αρ] πηῖχαπα ταῖοποτα τοᾶά]έ 4πθχε 
Ἱία φετῖρδεσῖέ 1η Ἰαποσγτίςο: πἰ]εί 1Ρῖ ἆε 
Ίοςο ἵπ 5ια Ἠε]επα Ἰαιάαίῖοπο, Ρ. 418. 
υδῖ ἀῑσῖε, βίᾳ Θπηθαίων 33άψαι παρέδωκε, 
5ο, Θ/σεὺς: Ιάεπῃ ἔετε ᾳαος ἵπ Ῥαποσγτῖςο; 
ὑπυίς ἸΠεὐαπίδ, δερε[ἰσπιάο»5 ἰγααίαιι. 

Λ{ανγχ, 
"Ἔστη»] Τία απο 1959. δὲ Ῥ. τέ τοείο 

Ῥαγηρείας. Ἐά. Α]ά. ἔστη. 
εὐαγη] Ὑετο Αιπα]άις Τμεοί. 6. Ρ. 68. 

α φιιο Ίοισε ἰαίεγιιε ϱγοβδρίοϊ ῥοίέεδὲ. δε]. 
ΏοἨ5. ν. 466. ἕδραν γὰρ εἶχε πανσὸς εὐαγῇ 

στρατοῦ. ἨεδγεΒῖας: εὐαγὲς -- εὔοπτον. Βεά 
4ο Πῖ5 αιἀϊεπάιας Ἠεπηδεεγηιιδίας: «« Ε- 
ΙρΙάϊς Ίοεο αρίο εοπγοπῖέ Ιπίοτργοίαίίο: 
1ρ5ί νοοῖ οοπγεπίτο {αθτας οδίεπἀρπάαπῃ, 
Εὐαγὴς οἱ ἀπσαίαχ αὉ ὤγος, αι]ά 5ἷέ, ποξαπα 
εδί, ᾳαοπιαάπιοάμπηα ἀναγῆς, δνσαγὴς, δἳ αὓ 
ἄγω ἄισο, ετῖε ασ[[ία, Πεαιδΐς, 4 πα Ῥοίθς- 
ἴαΐίο εαρίίαχ ἵπ Ἠ]ρροςγ. περὶ διαίσ. ΤΙ. Ρ. 
560, 54. πε(ααθ αἰεντ Ἠεπτ. βίθρῃαῃ. 
Ιπίε]εχῖε, Απιμ. Τ. ς. 60. Ερ. 8. Χαίροισ᾽ 
εὐαγέες (ωέλισσαι) ἵπ ΤΗ. Τ,. 6τ, Τοτη. Τ. 
Ρ. 126. Ο. απο αρα, φιιοά ρε; αὔγεηι 
/εγαπ{ι οἴίο εί γαοῖ]ε: να] πιοδῖς, υοζιεδί- 
[ἱδ, τί 1π Ατοίσο, Ρ. 19. ν. 25. ὀφθαλμοὶ 
εὐαγέες, λαμπροὶ, οχροπὶ ῬΡοδυηί, Ἰϊσθε 
Άγος ἀαάετίί (Ταβ9µ5, ἸΙσαπις ζιορπέες, 
ααοά νυῖκ Ῥετορίοίας υπᾶς Ῥοπάφαί, ηῖςί ]ο- 
61996 νο] Ἰεσὶ νο]ιαῖοο σίαίιιας εὐαυγέες : 
Παπσατέαχ (ωπποη Πάστα αρ Αάαπιαπίῖο 1. 
ο. 9. ὀφθαλμοὶ μεγάλοι τε καὶ λαμπροὶ καὶ 
εὐαγεῖς, ε]ὰς υῖερ αἀπιοάυπα ν]άοςο εὖὐλα- 
βεῖς, Ὦο]επιο ρτα{οτί. ΆῬοττο οἳ αὓ ἄγω, 
ἄγνυμι, Γ}απρο, κἸσπ]βοαδῖε [γασίῖοπι, φιιῖ- 
φιιό [αειίο οοπιηεἰγιιεὲ γοδοί; απο ρετᾶπεί 
δυ]άαρ Ίουιι5 Ιέα εοτ]ροπά 5: εὐαγὲς, εὐκό- 

λως χεκλασμένον, οἵ στάχκυ; εὐαγὴς, 1άεπα 
αἰΙ εὔκλαστος, εὔἈραυστος, αραιά Εγτη. πι 

ν. Δημήτηρ. ἵπ Ἠ]5, οἷεπά Ππσασ Ώοστηα 
Ρορίμ]αί, Ῥεπυ]ίταα οοσπρίίατ: αΏῖς ἵπ Ἰο- 
οἳἵς εαἆσπα νοκ 5υ]]αῦαπα ἰδίαπα Ἠαῦοί Ῥχο- 
ἀιισίαπα: Τ,οοπίά. Απ. ΥΙ. 97. Ὦρ. 6. 
Σαἱ πέλεκυν ῥυκώναν τ᾽ εὐαγία καὶ περιαγὲς 

Τρύπανον ---- ὮΤΙΩΕΠ, αρ. Ο]θπα. ΑΙ, δίσ, ὃν. 
Ρ. Τ55. ---- καθ αρῶς εὐαγέος ἠελίοιο Λλαμπά- 
δος ἔργ ἀΐδηλα ---- ΠΙπΙΙγαΤη ἔογπια Ῥοτίσα 
παδοἁηίαχ οκ εὐηγὴς εἰ περηγής' {οτι 

Όλα ἆ τας Ισ}, αίθγάπα [Γεηιιοπίαέχ ρτο 
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“Ορῶ δὲ φῦλα τρία τειῶν στρατευμάτων, 

ΕΤΕΙΤΗΕΤΑΟΣΥ 

γ]άεο αιιέοπι έχο5 οχοτεῖέας, (πίαπα Ῥορυ]ογαπα : 

οἱγειπιασίο, οἴγοιπη]εσίο, }οίιιάο: 568ρε 
(παθῃ, ο π.πα Ῥτορχίο νῖπι Ἠαρεαί, οὔδοιι- 
τΙπη θδί, 4πα ἆθ το παπς πμ] απιρίας 
ἀϊοαπι. Βϊηρυ]ατε θεσί, ααοά εκ Τμεχ. 
πει. ΜΡ. ΕΙ. ῥαπσειηια!ῦ. Τηεοιιπα 
εοππαπ]σανίέ Ῥταρίαπάήκοίωας ἈΝορίογ 
Ἠι]ληκοηῖως: ἁγής' σοῦτο ἀπὸ συν9ἔσεως 
χασαλείπεσαι τοῦ εὐαγὴς ἤ παναγή. Ἔμ- 
σεδοκλᾖης". ἄθρει μὲν γὰρ ἄνακτος ἐνανσίον 
ἀγέα κύκλον' Ρτο παναγὴς, 4ποᾶ Ίοπσο ἆἷ- 
ΥΟΙΞΙΤΩ ϱ5έ, πηε]ῖας 5ογρδϊδδθί στεριαγᾶς, 
τε 1π 1]]ο νειδιι Ῥτονοτρία , 4πθπῃ 6α5σ6- 
αι ῬΠί]οροῃ. περὶ Κοσµοπ. Ῥ. 119. μήδ 
ὅσον ὀφθαλμοῦ περιηγέα κύκλον ἑλίξαι. υἷά, 
Φιῖᾶ. ἵπ εὐαγήε. Ἀαπο Ἱηγεδίσα, 4παῃΠ- 
έαπι Ἠροί, Ἠατάπα, αιας ποίανϊ 11 εὐαγὴς, 
οἸσηϊβςαίΙοπιτη, απςπαπα νε ξεπγ] 
νοτΏῖς νε] Ἐπίριάϊ5 αοεοπηπιοάατῖ Ῥο55ίΐ, 
π]]απι Ιπγεηῖθς: αἱ 5ογ]ρδογῖς Ιηδοτία Πίε- 
τα, εὔσυγ, οπιπῖς ἀῑβει]έας Εαοτῖι ευῦ]α- 
ία: ΠΠ εὐαυγὴς, ἴοσιδ ἠζιςίγῖ, υε] φιῖ 
τιώίφμε οοχιδρἰοῖ Ροίεδί, Υ6] πιπιᾶε ΡΥοδΡες- 
ἔιις ἐπι υἱοῖχια ἴαίε γαΐαί. Ἠαίῖο 5ἰτιοίατα 
ἵη ἕδρα παντὸς εὐαυγὴς στρατοῦ Ἱμάεπα εχΡε- 
αἵία, ασ» ἑγαδαα απστατασ ΤΠ εὐαγή:. Ἑ- 
ΠΙΠΩΥΘΥΟ 111 ἁπάπῃ ΥΘΥΘΟΥ, ης εὔαυγ3ε Ῥεχ 
ουΊραπα Πργατίοταπα Ῥ]ατίρυς Ἰοεῖς αρίεέ 
Τη εὐαγὴς: 1π απρΗςΠΙ εοτίε Ώτοίγ. Ρ. 152. 
ν. 95. νῖος νυ]σαί, λαμπροτάώτη τις εὐαγία, 
Ο0οἆ. Ἠεῖπες.ᾳάεπα ἴρ5ο οµτη Ἐάῑίο εοπ{ι- 
Ἡ, Ῥγαίοτί εὐαυγία, .1οᾷ πῖαυς 1οη66 1η6- 
τας οοπσγαῖέ «Τη λαμπροσώτη εί σὸ σῆς 
ΨυχΠς ὄμμα, 48ΤΏ εὐαγία. Ῥετίπάο 5ε Το65 
Ἠαῦοί ἵπ Ῥ]αίοπε ἆ4ε Τ.1,. ΧΠΙ. ρ.989. Ο. 
ἃ μαβθοῦσι μὲν εὐαγέστερα γίγνεσθαι, μὴ 
μαφοῦσι δὲ σκοτωδέστερα --- καὶ ἄσαφη. 
Τίπι, Ῥ. 1066. Ἑ.. ἀέρος τὸ μὲν εὐαγέστατον 
ἐσίκλην αἰθὴρ καλούμενος. ὁ δὲ ολερώτατος, 
ὀμίχλη τε καὶ σκόσος: ππάς απηίαπῃ οαπι- 
Ρ]ΗομΙ ἄε ἨΠγεί. Ῥ. 80. Υ. 21. σὸ εὐαγέστα- 
σον καὶ ἄκρον σοῦ ἄέρο. 3δἱ ατα ]απεία 
Ῥτορίπαια, {1η ορροδίία οοπίτατῖα» ροίες- 
τας α ίεπίο 5Ροείες, οαυῖά Ῥγίτι5 ἴπ πηρΠίεΠα 
νοηῖαι, ματ οΡΡοσΠΙΦΘΙΠΙΙΤΗ εὐαυγής. 
Αοσαᾶαί Ατςίοίο]ες, ο] αιἰειπαιε 1Ἡο- 
ΤηΘΏ οἶμς πιεη5 Απσίοχ, 4ε Μαπά. Ρ. 
14. ν. 19. κόσμος --- λαμπρότητι δὲ εὐαγέ- 
σσατος: νεγάι Αρρι]θῖας: αρίεπᾶοτε ρεγ- 
ἰωεῖάις: οααῖπ εἸατίας οἰἴαπη Δ1856ΠΠ ΏΟΣ- 
ααπα ουΠ]οῖς «ἀἴνεια, αµαπι Ῥίοραιας 

"βαρρεᾶϊίαι Ἐς]. ῬΗγς. ρ. 78. Υ. 9. Ιεείο, 
λαμπρότητα δὲ σηλαυγέστασος. 

πηρη]άς 4Ἡοαιθ εὐαυγέος ἠελίοιο ΠΟΠ 5ΡΤΕ- 
γετο. Ῥγίμαροτοῖ αμίεπη 1η Ῥηϊτηϊς αὐγὴ 

Ίπ αχ. 

οἱ νοσε» Ιπάο παία Ῥἰαοπεταπέ; απίςο 
ΤΠεασϊς οχεπιρ]ο ἀείαπρατ αραά Ρίου. 
Ρ. 11. ν. 46. ὁ νόοε ---- ἔχων περιαυγέα καὶ 

διαυγέα σὼν ἔποψιν. «8πα ΠΕΠΙΙΠΘΙΩ ορίπος 

{οτο, ααϊ εοπεεηάαί, ΡΙΟ εὐαυγὴς ΟΥ68605 
νϊίαπάσ κακοφωνίας 6ἵ5ο 5οἱθηπῖ ΠΟΤΕ 
Ρτοππζίαρ»ε εὐαγής. Ἠτιδα. 

"Ἑσσην] Ὑἱὰο Ἱπίτα αἆ νΥ. 693. Βαγχιεδ. 
665. Ὁρῶ δὲ φύλα τρία σριῶν στρωτευµά- 

πων.] Όρετα ρτοβιπῃ {αοπί, οὗ ϱα απσξ 
ρα ππέισ, ἀῑδπσίο Ἰπίε]ῆσετα απ παπα 
επί Ίαο σρία φύλα: πηεπηρε, Ρεα(ίες, Τ.- 
φιΐο, εἰ Ἱαραξάται νθὶ Παραιεάσαι, Τϊ 
σι επ ομγτίδι5 ριιριαθαπέ. 

1. Ῥεκίίε», 56ιι πιίες: αἱ εταπί ἆπο- 
τάπῃ σεπετΙτη. ἘΕΙπΙυΠΣ Οεεγορίώ υείεγες 
ἐποοίκο, 56 Αὐτόχονες, Ὁ{ ΟΡΙΠΟΥ, χ:9ονὸς 
εὐγενεῖς (νεῖ ἐγγενεῖς) οἰκήτορες, ΒορΗ. αΡά. 
0ο]. 760. ἨΙί οταηί ὁπλίται εί σευχεσφό- 
ρος, αγαυΐδ αγπιαίιγῶ πέος. οοηδΒέαεραπί 
ἀσχίταπα οοτΏὰ: οί 5 ρταογαί 1ρ5ο Τπε- 
εοιις. {οπάσουαπί αἆ τ]ραπι Τεπιοπῖ Βαν. 
Βοευιπάπα σεπας Ῥοάμπα 5εα παπα 
εταπέ Ῥαγα[ῖ 5εα Ῥατα]!, ρορα]ας Αιάςα 
Ποτα]ῖς, οχ απίΐηαα Ῥαπάιοπϊς ἀῑνιρίοπς. 
Ἠϊ {ουεν απταθἰΙ οταηί ᾖαφῖς. εοηδΏ(ε- 
Ῥαπί Ίντα «οτπα. {επάεραπέ Ἰαχία {οη- 
ἔοπι ἡΤατίϊσ δοι Ὠεουι. ΘΟυ]5 Πιῖς ϱΟΓ- 
η Ῥγαβεστείασ, ΠΟΠ ἀἰσίέα, ααῖα ραΐδυπα 
εταί, ν. 714. 

9. ἨἘφιῖες. Ἠϊ οκ πάοαε οοτΏ, ὐ- 
σπα Ώπηετο, οοἱ]οσαραπίατ, ΈΠοτρας 
Ἐαυίαπα Όιςκ ποπήπαέαχ (ν. 690.) αὐῖα 
νιπεεραί, ν. Τ04. 

6. Παραιεώται, 56. Παραεάσαι, (ἐπεμ- 
εάται (ν. 595. 695.) Ριιβπαίογες επ οιγτῖ- 
δι. Ἠϊ εοπεΠθαεραπίατ αἆ 5ερ]ογαπα 
Απιρηϊομίς, ο οοταπ Ώαςε 5Η, 
αιῖα πμ]. Ῥγερε]αταπη, οί αποά αἆ γ]οίο- 
τίαπα οχῖτα]ε «οπ{οιτεί, αΏ Ἠ]5 σεδίπα 1ΠΘ- 
πποταέυχ. ο Πῖς ν]άε ἀοοῖς. Οπάεπ- 
ἀοσρίαπα αἆ Τ]οπι, ἨΝΙαρϊκίταπι, Ύ. Ἐπί- 
χωποι Ῥ. 548. 
Ἠα αος Ρατίος οχοτοῖας Τ]εςεῖ Τεςεή- 

σοπίγ 5Ἴρτα ἵπ ἆποῦιας Ταπρῖς, Υ. 695. 

Πάντ ἄνδρ ὁπλίτην, ἀἁεμάτων τ) ἐπεμεώτην, 

Μοαμπσύκων τε φάλαςα, εἰς. 

Τ,οοαᾶίοπος αλα ιοί ]άπ1 εχρ]ςαηάε. Σσρα- 
σευμάσων ἨὨῖο {οτίο Ἱσηϊῃεαταο Ρροίεςί οὰ- 
ἐιαίπι, αί 5Ἴρτα πηοπυῖ αἆ ν. 611. ΠΟΠ ϱ- 
ΏΙπΏ θγαΠέ ος οχοτοῖ πι, 5οἆ υπας {αη- 
απι, οκ ἀῑνειοῖς σσρατεύµασι, 56 Ποπηῖ- 
πάπη εσ(ῖρας οί οΠ]οο(ϊοπίριις. δἱς στρατὸς 
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Τευχεσφόρον μὲν λαὸν ἐκτείνοντ ὤνω 

Ῥορυ]απα αἰἆσπα στανΊίος αιππαίαπα Ῥτοάορηίεπα 51ρείπε 

αριᾶ Βορμος]. Τγασμϊπ. 808. οί Ἐ]εσίτα 
δι. Ῥϊπάατ, ΕγίΠ. Χ. δεηγ]. ἵπ Ἐι- 
ΠΠΘΗ. 669. 67395. Ὑιάο Απιπιοπίαπα ὅ. 
Στρατός. 

Τεσαγμένους δεξιὸν κέρας (ν. 667.) Ροΐεςί 
.9566, νε], κατὰ δεζιὸν κέρας: νο] δεξιὸν κέρας 

Ροΐεςί ο586 αρρο»Ιΐνιτη α οἰκήτορας. 
Οτοοπεῖς νογο, 56ιι ΓΠοβραποτιπα ΘΧΟΘΙ- 

οἵέας, εοάσπα Ῥίαπο πποάο απο Τμεςεῖ, 
ογαί Ἱηδίτασίας, οµπα ἀαοβιας οονηῖριι5, οί 
εουϊέρας, οί ουγτῖρις ορροςῖεῖς Ἱπνίσσπα 
σοῖς Γηοδδι. Μαν]. 

φύλα τρία σριῶν στρατευµάτων.] ἘΤτῖα 
ηασο ασπαῖπα, ἹΜατκ]απάο Τηέετρτοίο, 
ππίέ 1. Ῥοάϊίες, 9. Ἐααϊίες, δ. παραιβά- 

τίοης 

ἡΤατας 

Ἠῖπο σοη αἱ, πῖςϊ Ἐαπρίιάςς Ρτῶ ποσ]]- 
σοπίῖα {οροσταρΗίαπα σοπβιά[έ, ἀεχίτιτα 
οοτη, ομῖ Ῥγαεταί ΎἨθδοιι5, ἀῑνειδαπα 
{μῇ55ο αἳΏ 6ο, αιιοᾶ «ο]οπι Τ5πποπΙἁπα ος- 
εωραέαπα Ίραε: Ῥατα]ο νότο πο ἵη Ίῶγο 
οοτπς, ααοᾶ Ρυίαναί Ματκ]απάι», 5ο 1π 
πηθάία αοῖε «οἱ]οσαίος Γιῇ55ο. 

Ἠίϊς ροβῖεῖ, το φῦλα τρία τοριῶν στρα- 
σευμάτων Ἱεροπάιπι ατΏΠτο: : 

--- ---ῥύλων τρία τειῶν στεατεύµωτα. 

Τ ες Ιεσίοπιες (νε] οο]ογίεθ) επ ἐγίδι 6επι- 
ἐἶδιι (φύλοις) οοπιδογἰμίας: ἀαχίιπα οοἵπα 
5ο. οχ Οεετορῖα Ιποο]ί, παθάῖαπα αοἴθπα 
εκ Ῥατα]ῖς, αἰπϊίταπα οοτπα εκ αἰο 410- 
ἆαπῃ Ῥορυ]ο, ου]α5 ΏΟΙΠΘΏ {ΘΙΠΡΟΓΙΤΩ, ηῖ 
ἔα]1ος, Ιπ]υτῖα ἀε]ονῖ. Αά αι (ιἱρρεα 
Ῥεγίπετο ν]ἀθέιαγ εἰαιισυ]α, ὡς μὲν ἦν λόγος, 
ποπάμτη σα!ῖς αὐ Ἱπτεγρτείρας ἀοε]αταία, 
εἶατα αἀπηοά τη Βαέωτα, οἱ νουδΗ5, Διακείων 
ΏΟΠΙΕΠ οοπΏποἨς, ςοηιοετθίατ. Ταΐοπι 
ορτίο Ἰπίετεϊάϊςςο 5αςρῖςοι. Ὦο ἀῑνῖσίοπο 

σα:, 5ἱνο Ἡ, αιὶ εκ ουτίρας ρασπαραηί, 
ΜΠΗϊ α νῖτο ἀοοβῖδῖπιο ποθοθδρατίο οί Ἠ]ο 
ἀἰςεοπσπάιπα Θδί, ΄ ΏΤΙΠΙΟ, παραιβάώται, 
Ῥαιοῖ αἀπιοάιπα ΠΠΤΩΘΥΟ, στρατεύματος 
ποπηῖπο ἀθεισπατῖ υῖκ Ῥοίΐρταπί. Ὠεϊπάςο 
οἴἴαπι οηαϊαέας, ἆἄπο οχετεῖέας Ἰαίετα 
ΠΠΙΠΙΘΠ5, ἆιο αστηῖπα, ΠΟΠ ἨΠΙΠΙ ϱΟΠ- 
εΙέιοραί. . Οἱασπαπῃ Ισίατ ία δαηί ασ- 
πηῖπα, Ἠΐο α Πιιποῖο πηθηοταία» Ἀεππρο 

ες Ῥεάϊίαπα εοποτίο5, 4Π1ΟΓΗΤΩ πα γΥεί- 
εις οοἶ]επι Ι5πιεπῖμπι (επάθραί, αἶα, 
Τήῆοςθο ἆάσαθ, ἀεχίυπι οοτπα ορεϊποβαξ, 
ἑοτίία, οκ Ῥατα]ϊ οοηδίαη5, αἆ Ἐοπίσια 
Ματς οοπςΗ(πία οταί. Βίας Ἰοοοχυπῃ, 
υέ α Ῥαμσδαπία (ταάἹατ, Πα 5ο Ἠαδεί: 

. 
---, 

ΤὮοδχίτιπα 

Οσοτπιι 

ΑείσοσΙπα 1η Παράλους, Πεδιέας, Διακρίες 
νίᾷο Ἠετοάοίαπα ΤΡ. 1. ο, 59. Ἐ]αίατ- 
οππα ἵπ Φο]οπο, Ἑπάσθιτα ΟΡ. Ντου. Ρ. 
1259, οἳ 1441. Ἐὰ. Ἡ. Βίαερμ. ΑπδίορΙ, 
Ὑορρ. Ἠιως. 

ΜΠτοχῖ, Ματκ]απάαπα {απ Ίοπσο α 
νογο αὔοτταςςςα, αί Ρροάϊίες, οᾳι]{ος, οἵ σα- 

ραιβάτας ἱπίο]ήσεπάο» Ῥαίατε. Τασία 

Μπισστανίας πας ἆς ασ», Ρεά[αϊς, εί 

Ῥατα]ῖς Ἱπίοτρτοίαίατ. Τπάςε Ρος ν. 677. 

αἰἴφι]ά οχεἰἀΊςοο οοπῇ]οῖέ, ἵπ 4ο ΤΙαΟΓΙΟ- 

ΤΙΠΩ αοία Εαοπίέπποπξίο. Ὑ1άθο, πη]ής ιο 

οοπ]οσίυτίς Ιοσιπα 6556, 5οά πιι]]α {ατΏΕΠ 

πουροςίίας φοἰΠοϊίατϊ Πβτοτυαπα ]οοίίοποτα 

ἀμμοί, »ἱ ἐκτείνοντα Ῥ]1γα11 ΏΙΗΏΘΤΟ ἀῑσέαπα 

σίπέωας, οί νοτὺα ὡς μὲν ἦν λόγος ΠΟΠ αἆ 

«οηιιοπίῖα, ταέ ἵπ Υοίτ. εὰᾷ. δε αἆ Ῥσῶςο- 

ἀοπίῖα τείοτας. Ὑ1άςο, Ιπαμῖέ, ες εχετ- 

ος πηϊ]έθπα στανΙ5 ατππαίασα» αἆ 15116- 

πίστα οο]τα, πέ εοπνεπ]οραί, εχρ]σαπίες: 
ἵρευπησαο τοροπ», οἱ ααςς 5οηαμπίυσ. δἱς 
αρρατεί, τοσίε 56 ἨᾶΡΟΓο αὐτόν τ᾽ ἄναμτα, 
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ροδ Γσμήνιον προς ὀχδον. ως μεν Ίν λογος 
- λα, 5 ..Ν Χ Αη Ἱ 

Αὐτόν τ) ἄναμτα παῖδα κλειον Δίγεως, 
κ. λ 2 . κ { 

Καὶ τοὺς ἕὺν αὐτῷ, δεξιον τεταγµἑένους 

665 Λά τίραπι Ἰ5ηχοηί, αέ {ογεῦαίυτ, 

Τρουπαᾳιιθ τθσετα Ιπο]γέανα Π]ίανα δσοί, 

Τε ουπα ϱο «ο]]οσαίος ἵπ ἀοχίσο 

πος σὲ ππιαπάιπω ο55ο ἵπ δὲ, τα αι ριις- 
ἆαπι νῖδατα ορ. ἘὈ]αστίος απίοπ Ποπη]- 
παιίτα οοπαπηθιηοχγατῖ ποῦ οταί Ἠοςρςος, 
απσπι Ὦος Ιπίς]]1σί οκ τοῖς αρεγίαπα 
ο66οί. ειδα ὡς μὲν ἦν λόγος αι ΙΠρ]]-- 

οἵτος, τα Ιαιάατοίαχ Τηεβειι5, ροδυ1{ Εωσ]- 
Ρίᾶςς, αιιέ πέ αλίαπα Ροδίατα, αἱ αιπίογ ἆςᾳ 
ας το οχρορισταί, ποίατο. 1]ιά μέν, 
ᾳαοά εδέ Ροδί σευχεσφόρον, ορροδίτα Ἠαρεί 
ἱππύσην ὃ ὄχιλον, ν. 670. ΠΗεγπιατι. 

664. ἐκσείνοντ.] [Εκσείνοντας Ποιςκ]- 

μ5.] ἐκτείνονσα οδῖ, ί Ρυ{Ο, ἑκτείνοντα ἕαυ- 
σὸν, επἰεπεπίέηπι δεἱρδιπι, 1. 6. ἐκτεινόμενον, 
οπἰετιδιηι. ΠΠ ἐκτείνοντας, ΟΡΙΠΟΣ, ενί 
πηοΏάιπΏ Ῥγε]!, ΤΟ ἐκτείνονπα. «Μαγᾖί. 

665. ὡς μὲν ὧν λόγος. ] Ἠοίϊδκῖιις, ὧν σις 

ζν λόγος, 95, φιὶ αἰίφιια εδδεπί αιιοογίίαίε 
{γω  Βεὰ ἩἨσαίιμίις νεταί, τί γα{ζο 
(δε[ίσα 5εἴ]εςί) γεφιετεδαί. Έδο νέτίετοη., 
αἱ φιάεπι ἀἰσεναίιν, νε] /ετεδαίιω, ΕΝΤΙ 
Οᾳαπίθτο. οἷς 1ρΗΐσ. Ταχ, 669. ὧς ἦν ἓν 
Μυκηναίοις λόγος" εί τηοχ ὅδ4. ἔστι ὃ, ὡς 

λόγος. ου], μἱ ἀἰεεύατιί δρεοίαίογέδ. ΠΑΠΙ 
1ρ5ο, 5οτνας (αραπαῖ Αιοῖνι, ΤΠεδειπη εί 
χο Αιῆζας 1σποταναί. τοσο Ισίέαχ ἀῑεῖε, 
ὧς μὲν ἦν λόγος, 1έ δΕΥΠΙΟ εγαί, ἀεεοτάπα 
βεχναΏς. Λ{ανγᾖ. 

ὧς µ. ἦν λ. μέ γαίο (Ῥε]ῖεα »εἴ].) γε- 
φιγεδαί. Ἐκ πα Ῥατίο επίπα Ῥεάϊίος 
Βινίο, εκ αἰίετα οαυἵάδας, Βχππαραπέι. 
Νιποῖας Ώασςο αὐτόσσης ἀῑαῖί. «ΙΠεαίῃ. 

εν 
667. σὺν αὐτῷ,] ΟΌοά. Δ. συν αυτῳ. 

γετρι απίεσθἀεη{Ι, Ρο Αὐσόν σ᾿ ἄνεκτων 
Ἠεϊκξῖας Αὐτὸν ὃ----- 

669. Αὐτὸν δὲ Πάραλον ἐστολισμένον δοβ) 

Κρήνην πας αὐτὴν "Άρειος ἱππότην ὄχον 

Πρὸς πρασπέδοισι στεωτοπέδον τεταγµένον 

Ἴσους ἄει}μόν. ἀεμώτων» δεο. 

Ττα να]σο οαϊίιχ Ἠὶς Ίοεα5. Έα πιασπεε 
ἀθβου]έαίος 1Ώ Ώας πασγαοπιθ, οί ᾳ α1ρα5 
εἶ]οηί Ιπ{οθυρτείος, βιιΏί, ἆς Ἰώυο εοτηε ἐΧ- 
ετοῖίς Τ]ιθκοῖ, εί, ἆς Γι (διδ. παπα ]α:- 
νυπι οοσπα Ἠαήας οχογοῖιις ἀῑσῖέιχ ὑιοζί- 
πιαίιηι Γιΐρεο ν. Τ15. οἳ (απιε πα]]α Ώα]ας 

τ «οτΏπα ΙΩΕΠΙΙΟ ορί ἵπ ας ἀεροτῖρίοπε εί 

ἀἱδροδίάοπε οχκοτοῖέα5, Ἀεηαο εππι Εᾳυ]- 
ἄδας πιο]ας ασίασΏ, ααϊ Ὠῖο πι] «οπηρᾶ- 
τοηί, πῖςϊ ααοά ν. 610. ἵπ γοχδῖοπε ᾱῖ- 
οαέας:. « Αριά ἵρραπι [οπίου Ματας 
σφιιεδίγεηι ει γΥΊ171υ Λά οχίτεη]ας οχεσζῖίιις 

Ῥατίο» (1. ο. αἁ Ἰαΐετα) οο]λοσαίαπι. ΑΔί- 
αὰ οφιιεδίτί ομΤΥΙ5 ἱππότης ὄχος) ΏοἨ 
εἰρηίβσαί εφιέεκ, απῖοας πμ]. εγαί οσα 
ουγῖνιις, αἱ εταπέ ἀῑδάπεια Ἠα]ας πη]]- 
απ ρα», οἱ 5εοἳδσΏ ἀοδοηϊριπίαχ, ν. 613. 
ἁρμάτων σ᾿ ὀχήματα, ἃο. Ἐατῖριάϊς 5οτ1ρ- 

ἑαχαπα Ίος πποάο, οΡΊπος, τοδαεγῖς: 

Καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ, δεξιὸν σεταγμµένους 

Κέρας, παλαιοὺς Κεμροπίας οἰμήτορας" 

Λαιὸν δὲ. Πάξαλον, ἐστολισμένον δορὶ, 

Κεήνην παρ᾽ αὐτὴν Αρεος" ἱππότην ὃ ὄχλον 

Πρὸς πρωσπέδοίσι στρωτοπέδου τεταγμεένον» 

Ἴσους ἀριᾶμόν' ἀεμώτων Σ᾽, ὅο. 

παλαιοὺς ῬΤο παλαιῶς 56ΥΡΟ: 4119 Ῥασίο 
νΙαβίαχ «οποΓΘΙ5 ααίιος ΥΟςΙΤΗ 1Ππ ας 
οχευηάπα: ν]άε Ἰοη. Ἴ5τ. Λαιὸν Ῥτο 
Αὐτὸν, οχ {τοηιιθη({ πωπία(ῖοπς Πίογατπα Α 
εί Λ οὗ, αἰπΗμάίποπαΣ 5ο Ῥταςῖραο 
οχ 66Ώ5δι, οαυῖ Ῥορίμ]αραί λαιὸν κέρας ΕΠΑ 
Ριαορβδογαί δεξιὸν κέρας, πί 1ρμςσ. Αι]. 
9869. Δεξιὸν κέρας Τζὸς πὸ λαιὲν ξύναφε. 
Ιηίχα Ἠαο {αυ. ν. Τ1δ. Έκλιε γὰρ κέρας σὸ 

λαιὸν ἡμῶν, διο. εί Ἱτα ΠοϊςΚΙιδ, Λαιὸν Ῥτο 
Αὐσζν. 

Πάραλον Ῥχο Παράλους νο] Παραλίους, 
εἵπσιι]ατί5 ρτο ρ]υχα]ῖ, αέ οὐδετναί (Ίσετο 
ο Οναίοχ. ΤΠ. 49. ει ΟιποήΠαπας 
1Χ. 5. αἲ Ιδιιά ΨΠγσι]Ι 6εους. 111. 546. 
ΠἩαιιᾶ 5εει5δ ας γαϊτῖδ ασε Ἠοπιαπας ἔτι 
ατγγιῖς: Ῥτο Εοπιαπῖ, ἐναυμώλησε τῷ Τυ- 
ζίῳ, Ῥτο τοῖς Τυρίοις, ἸἨ]οτοάοί, ΤΙ. 161. 

Αγιά οπηπος οκθπιρ]α Ππνεπίππίαγ. Όο 
ΠΙάραλοι Υε] Παράλιοι νιάε ΡίορΗ, Ὦγζαπί. 
Ἰπ νοςς, οί 1η Ακσή. Ἱπίτα Παρορίπηις ΤΙα- 
ραλίων. Ἠεϊδκῖας ᾳποςπς Ρτο Ρορι]ο α]- 
410 Α4ῑοΟ ΠΙώραλον ἀεεῖρῖτ. ᾿Εστολισμένον 
δορ), ογπαίαπι (1. ο. αγπιαίηι) λαδία. 5ῖς 
Ἠοειρ. 1157. ἸῬοϊψπιεσίος νοζᾶί χάµα- 
κα, Λαδίο, στόλισµα 5αἀπαι: οἳ Ὠανες ὕι- 

δίγιεία εί αγπαίώ ἀῑειπίαχ νπες εὖ ΄στο- 



ἹκετιίὰδΕ σΣ. 

Κέρας, παλαιᾶς Κεκροπίας οἰκήτορωας᾽ 
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6υο 
” ον 

Αὐτον δὲ Πάραλον ἐστολισμνον δορὶ 
. Ἶς Σ/ 

670 Κρήνην παρ αὐτὴν "Αρεος, ἱππότην τ ὀγλον 

Οοσπα απηια Οοετορία ἵποο]ας, ἐεγαπα 

Έτ Ῥαταίατη αγππαίαπα Ἠαδία. 

670 Αριιὰ ἵρδυρα {ομίθπι Ματίς, οᾳπεδίγεπα Υετο ἔαχρατη, 

λισµέναι, Τρπ. Αα]. 955. ἀσῖ» αααπα 
σοσίαυαῖ Ῥαΐϊας, αρρο]]αίατ οἶας στολή, 
Ίοπ. 996. νυίἀε εί Ἠετο, Ευτ. 465. 
[Εεἰδείας Ἱεσῖε ἐστιχισμένον, ἴπι δεγίεδ 4ἱν- 
Ῥοδίέιπι.] 1,οευίοΏθΏ κρήνην παρ᾽ αὐτὴ», 
5οιι αὐτὸς επιρΠαξίοπη, Ἰ]αδιτανίε Ἐ1οΓ5ο- 
ης Ὑογϊιπαϊ], ΤΙ. 9. ρ. 940. Έαπι πα- 
Ρεί εἰ Ἠετοάοίις ΥΤΙΙ. 59. σπα αὐτὴν 
σὴν ὁδὸν: εἲ Ἀοξίετ 5αρθ, έ ν. 1917. 
1999 
Ἱπαότην δ' ὄχλον, ἐπγηιαξ 06γο, 5611 ἐφιιῖ- 

ἐοε. Ἀσαϊϊσοτ ᾳποᾳαο εοπ]εεργαί ὄχιλον : 
εί Ἱία ποίαῦαέαχ ἵπ νο. εχεπιρ]ατί ε]α5 
πηρπηϊη]έ Ο]. Βατηορίας. Τηδογυϊ 2 «0Π- 
ποχ]οπῖς σταῖα. Απάτοπι. Τὅ59. {ππικοῦ 
σ᾿ ὄχλου. 1ρὰμ. Αυ]. 197. “ππων στ 
ὄχλον ἰδέσθαι ΠΟΠ, Ἱππων ὄχλον σ’, Ὁΐ 
Ώσπο Ἰοσίίατ. ἵπ 4πο ἀταπιαίο, ν. 699. 
Ρχο ὄχων Λ]ά. εί ἀιο (0οἆά. Ῥατῖς. Παροπί 
ὄχλων. νιάο ασ ποίανῖ 6αρτα αἆ ν. 491. 
Ίπ Ώλοςο 2139. ὄχλος γυωνὴς, ἳ ἱππότης 
ὄχλος' εἰ στρωτὸν ἱππότην, Ἑἰαίατε]ιις ἵπ 
Αὐπι. Ρ. 959. Ἐ. Οείθγάπῃ ὄχιλον---ίσους, 
αι]α ὄχλον ῥμγος οχρεϊπαϊέ, αί ἵπ ἴσίο Ὦ. 
1 οαπη. ν. 40. ὁ ὄχλος οὗτος---ἐπικατάρα- 

σφοί εἶσι. Ἀ9εὰ οἱ κράσπεδα οοάθπα 5εησα 
υπίαν Χεπορποη Ἑλλην. ΤΙ. ρ. 459. Υ. 
Ἠοϊδκίας ππεζ στη ἀῑδάπσιυ]έ Ῥορί "Ατεος, εί 
]ορίές ἑππότην δ ὄχλον. {Ἡεαίλῖας Υετο 
χθίῖποί {ππέτην ὄχον, 6ί νοτί {πγπιαηι 
εφιιεδίγεπι. ἘῬτορτίε φἱσπ]βοαί, πουξ, 06- 

ἠἰοιζιέηι εφ ισκίγο, παθιοπγνηῖσος ῬΓο ο(ι(ζ-- 
δι, φιιέ εφιῖς υεπ{μγ, αί ἁρμάτων ὀχή- 
µασα Ίπ ν. 6739. ἀεποίαί οιγγ5 θε[ίσον. 
6 Ὄχλον 1άεο εἰῖαιτα πηῖπια5 θεη{οη(ῖα «0Ἠ-- 
νοπῖτ, Ιπαυῖέ, 4αοά «εΠΠΡΟΕΣ, αὲ ορῖπου, 
ουπγιωίοπῖς ταϊοπονα απαπάαπα ϱοΠ]άΠς- 
ἴαπα εασσοπῖε.. Νοπ οδί ία. νίάο ἀ9εοΏγ]. 
Ἔετ». 960. ὙΝοδίαπι Ότοςι. 875. Λεί. 
Άροςί. νι. Τ. 
ΝΗΙ Ίασα αεοιταας απί Ῥ]απίας Ίας 

ΤἨεςεῖ ἀἱδρορῖῖοπο. τεἶοσας, 5ἵ ορις 5ἳε, 
ααα; οτρία σαπί αἆ ν. 665. Οιπαπᾶο 
αΐετη Επίρίάςς ππεπηογαί ἑππότην ὄχιλον, 
αεγυπα ζοτέα Ἰοηιέαχ εχ πποτε εετί 5. ΠΟΠ 
ΕΠΙΠΙ οετίαπα ασ Ἠοπηῖπες εκ ους ρς- 
Ώα55ε {εππροτο Τ]οσαῖ, Δ4{αγχ], 

Αὐτὸν δὲ Πάραλον.] Ἐπιεπάαί Ἰ[ατίς- 
Ἰαπάιι5 λσιὸν δὲ Πάραλαν. Ἐταδίτα οπηηῖπο. 
γιά απα ἀῑχίπηιις αἆ ν. 661. ἈΠΗΙ εκ- 
(τα ἀαδίάπα {οτο οδὲ 5ογῖροῖ55ε Ἐπρίάετη, 
σρίτον δὲ Τάραλον. Μιςς. | 

1,65. λαιὸν δὲ, δἰπἰδίγιπι Όετο οὐγπιε. 
Ῥαγαίιπι ΠΟΠΙΘΑ ροριυ]ῖ αἴου]ας Αιηοῖ 
οτεάο 6556, Ίεσο «1οα!1ς ἐστιχισμένον, ἴτο 
φογίος ἀἰςροσίέπι. Ἡ. 610. ἀϊσᾶπσιο εί 16- 
5ο οἷς: "Αρεος. ἱππόσην δ' ὄχλον. Πεἰδ;. 

ΤΑ Ρτῖ αὐσὸν δὲ ἹἹάραλον. Ἠεεερῖ 6Ώλεῃ- 
ἀαἄοποιπα Ἠοϊςκί οἱ Ματκ]απαάῖ, Ῥοάΐίς», 
Ἰπαυέ, ογάῖπες εκρ]εαῦαπίε αἆ εο]]επι Ἰδ- 
ππθηῖτη, Ἱία αέ 1π ἀθχίτο οοτπα Τήεδειις 
εαπι Οοετορῖα Παυίαίοτίρας, ἵπ 5π]δίτο 
Ῥατα] ο5σοπί, αἆ {οπίοπι Ματς. Ἐε- 
Ῥισπαί Μιςστανίῖας, Ῥατα]οδ/αο ἴπ ππεάῖα 
αοἷο κίθεῖςςο Ἱπάϊσαί, Ῥαμσαηῖαπι απςίο- 
ΤοΤΏ Ργαίεπάθης, ααϊ Τπερα» ευπ!{ῖ α Ροί- 
ας Ε]εοίῖς αἆ ἀθχίαπα οο]σιη Γ5πιρπ]- 
πτη, οἱ οωργα ουσ {οπίοπα Παγᾶς ο55ο ᾱἷ- 
σας. Ὑα]άε Ἠσο ἁπδία δαπί. Ῥαισαπῖας 
ἵίογ ἀοδοτ]ρῖί α Ῥ]αίαα σε Ῥοίπῖῖς νειςα5 
Τ]ορας ΙΧ. 8. 1. Ἰπάς τοσίε 5απο 8, 2. 
αἆ ἀοχίαπα ἵωη ϱᾳ νία ἀῑοῖί 6556, ασ α 
Τμορῖς «Ῥοσίαία αἆ αἰπίσίταπα εο[]οσαπάα 
{αἱσεπί. ἘῬ]αίααπι νῖα ἀασεραί Τπουῖς 
Ρος Ροτίας Ἐ]εσπας: 8. ἄπ. ἆαπι. 10. 9. 
ἀῑοῖε: ἔσσι δὲ λόφος ἐν Σεξιᾷ πῶν σσυλῶν ἱερὸς 
᾽Απόλλωνος. χαλεῖσαι δὲ ὅ τε λόφος καὶ ὃ 
φεὸς ᾿Ἰσμήνιος, παραῤῥέοντος ποῦ ποταμοῦ 

σαύτη σοῦ Ἰσμηνῦ. Ἐί 10Ο. δ. ἀνωτέρω δὲ 
ποῦ Ἴσμηνοῦ σὴν κρήνην ἴδοις ἄν, ἥντωα ᾿Α- 

θεως φασὶν ἱερὰν εἶναι. Ἠσαε Ἱα Ἱπί]]εχίε 
Μιιδστανῖας, ασ 5ἱ ποπ ΤΗεΡΙ5, εοἆ εκ Ἱεῖ- 
Ώοτε αἆ Τμερας «Ροσίαία ἀϊοοτοπίαγ. 3Ῥοά 
ΡΣίππΟ πηῖχιτω ο55οί, 5ἱ Ῥαμραπίας ἴπ 1ρ5α 
υτρίς ἀοσοήρείοπε ποπ οἵο 5οπροτεί, τας 
αυί α Τηορῖς Ιδία Ῥγοδρίοςτοί. Ἠεϊπάε 

αρ. 11. Ἱπίίο ρεγσῖί ἐν ἄριστεςςᾳ δὲ τῶν πυ- 

λῶν, ἃς ὀνομάζουσιν Ηλέκτρας, οἰχίας στὸν 

ἐρείπια: εἰ Ἰπάο ἵπ οπανταπάἴδ, 4 αρ ΤΠΕΙΠΟ-. 

ταηᾶα 5ἶπῖ, Ῥοτνοπῖε 16, 4. αἲ Ροτία» Ῥτα- 

ἀάα5, πάς (18. 1.) ία ΟΠα]οῖάσπι ἆπσς- 
ψαε. μιάς Ῥοδίᾳιαπα Ῥωαοία Ίοεα αἆ 
οἱθπ{θία 5ερίρπΩ(ΤΙΟΠΕΙΗ νοτςς ἀεσετῖροῖς- 
οί, τεάίε 309, 1. αἲ Ῥοτίας Εταβάα», 



2τ0 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΔΝ / / / 

Π]ρος αρασπέδοισι στρατοπέδου σεταγμενον» 
3/ ο / 5 « / ο 4 

:΄Ἴσους αριΏμὸν ἁρμώτων ὃ οχήματα 

Ἔνερδε σεμνών µνημάτων Αμϕίονος- 66δ 
τ’ / ͵ 

Κάδμου δὲ λαὸς ἧστο πρὀσ»ε τειχέων» 
τς / ο 3 πα / 

60756 ΊΜεκρους ὀπισ»εν Φέμενος, ὧν εκει Ογων. 
-- -” [ωχ » / 

Ἱσσεῦυσί 3 ἐππεῖς ἦσαν ἀν»ωπλισμενοιν 

Αά οχεχοῖαις Επηργίας οο]]οσαίαπη, 

2Εααα]ΐς ΠΙΠΩΘΓΟ: ϱΙΤΤΙΠΩ ντο νεμ]ςυ]α 

Τηΐτα 5αογυτη 5ερι]εἨταπα Απιρηϊοηϊς. 

Ῥορι]ας Υετο ΤἩεβαπιῃς 5εάεραί απίε πιῳπῖα, 

676 Οαπι Ροδμϊφςοί τδίτο ολάαγετα, ἆε αῖδυς εταί οετίατηες; 

Ἐηαϊέαααε εααἱαριας εγαπί 1Π αγηιῖς ορρος!{, 

(αµπ](ις ςαρίειηίσοηα]ο Ῥαοίῖα Ῥατίες 
τοασϊδρεῖ, νεπῖί αἆ Ροτία» Νεϊίας. 30, 1. 
4. οἳ αἆ ΏὈτεετ 95, 5. Ίοεαφιο ΥεΓςι5ος- 
οἰάρηίθπω οἷἵία. Ἠίπε ερραταί, οὗ ἐν δεξιᾷ 
Π]αά εί ἐν ἀριστερῷ αί α ΤΠερῖς ἀῑεΙ. Λο 
οἷο η Πείογις 4ποααο Ιπίε]αεχήί, ἵπ Ίος 
5οἷο 6ιταΏς, ααοᾶ ρτο Ἐ]εσίτῖ Ρογς Το- 
πηο]οῖάος ππεπποχαί, Ῥ. 5ττ. εᾱ. Απηςί. 
1689. Ῥταίετεα Ιάοπα ἨλΠο]ετας, Ῥ. 5Τδ. 
5, οοἶ]οπι Υεδις νῖαπι, ο Ομα]οϊάεπι 
ἀμοῖε, Τεπιεπῖατα ο55ο Ῥυίας: αααπ]ααθ 
Αίπεπας Ῥτοβοϊδοετείατ, εκ Ροτία, ας 
οχϊρηίρπα 5Ρεοΐαΐ, εστοδριι, ἆαπι Πάπετε 
ησίς γΥειςι5 τηεγ]ά]επι Ώεχο ΤΞΠΙΕΠΙΠΙ, 
να]ἀάᾳ 5 εωαγγαπίοτη, 5εηιΙίατ, αἆ {οπίεπα 
Ματάς Ῥοτνοπίε: Ῥ. 580. οσο εστεσῖα 
οοπιρτοβραξιχ εί 1ρεῖας οί ποσα Ῥαιιδαπῖα 
Ιπεετρτείαο, Π]αά ππαπω Ρροίεςί ἀπδῖ- 
{ΑΠΟΠεΠΑ ΠΠΟΥΟΤΕ, ααοά Ροτία ΕΙεείτα», υί 
αἆ αὖας Β]αΐσα 1έθγ ο556ί, ΤΠΕΓΙάΙεΠΏ 5Ρε6ς- 
ἴαρςε ν]άἀεαπέαν. Δί Ἕαππη Ῥετ οαδἆεπι 
Απεηῖς γία ἆπερτγεί, 5ιαδεα]ετῖς ἀϊπιου]ία- 
{θτΏ, 5ἵ ϱᾳ5 Ῥοτίας οτ]εηίοπη 5Ρεσίαβςο 5ία- 
έαας, γῖαπῃ απἴεπῃ, αυ α Β]αΐαα ἀπσεβαί, 
απεο υχροπα Ώεχι οσα αἆ Ροτία5 Έ]ος. 
ἔτας Θ55ε ἀϊτεοίαπι. Ἐκ Πῖς εα5 εἸατάτη 
ν]ἀθίαχ 6556, πιεάίαπω αζἶετα ΟΠ ἀεχίο 
οοσηι ναιςα5 «οἶ]επι ΓςππεηίἼτα οχρ]σα- 
έαπαι 6556, 5ΙπΙδάήάτω αιιίοπη οοἵπα οοης(]- 
εἶςςο αἆ {οηΐεπι Ματ. ΠΗετπιαππ. 

Πιώραλον] Ῥϊ Ῥτορπίπα ἨΟΠΙΕΠ, Ἠετοα 
εἶσπαί, ἆθ 4πο Ῥμανοσίῖη. Υεὶ πάραλον ἱπ- 
πόσην ὄχλον Ῥτο Ῥατα]Π5, Ρορι]ο Ασε». 

αγ7ιέδ. 

Ν Ἡ 061. Αὐτὸν δὲ Πάραλον ἐστολισμένον δορὶ 

Κρήνην πως αὐτὴν Άρεος ἱππότην ὄχον 
π ο 29. / / 

6ο» ρασπέδοι σ στρωτοπέδου πετά «5Υό). 

Θυ]ς ἔογαί αὐπὸν ΠΙάραλον οί ΏΠΙΟΣ κρήνη» 

αὐτὴν, Ῥιαεῖριο ΟΠΠ αὐτὸν Ὦος αιΙάεπη 
Ίοςο 56Π5ι ΟΠΙΠΙΠΟ δἷέ γαουιτη. 1άυτατα 
οει]ας αὈογτανΙέ ρτοσα] ἀωΡῖο αἆ ν. 666. 
υΡῖ οδε: αὐτὸν ὃ ἄνακτα. --- Εοπρίάες 
εοτῖρςῖέ : 

| μμ ; ἃ 
Λαὸν δὲ παράλιον ἐστολισμένον δοϱἱ”--- 

οἷς μυκηνατος λαός. Ἠοτας]ά. 59. Δελφών 

λαόν. ΊοἨ. 1140. οκ αὐτὸς 5αρϊβδίτης 1π- 
{αιιδίο οπηῖπο α ἨΏνατῃής Ιηνερία ε5ί. ν. 9. 
ἵπ βορμος]. (4ἱρ. Οο]οῃ. 941. γιγνώσκων 
δ) ὅτι Οὐδεὶς ποτ αὐσοῖς σῶν ἐμῶν ἄν ἔμ- 

πεσο. υδῖ, ΠΠ αὐτοῖς αρ]εείάπα ΏΟΠ 
Ἠαῤθαί, απο το[εταίαχ, Ιεσεπάωπα 5μ5Ρ]- 
ζΟΓ: 

Οὐδείς ποτ’ ΑΣ ΤΟΙΣ τῶν ἐμῶν ἄν ἔμπεσοι 
«αεοῇ. Ζήλος ἕυναίμων». 

670. ἱππότην ὄχιον. ] Τ,εσεπάντη, Φ(α- 
Ἰΐσεχο απ ςίοτα, ὄχλον. Ἑκοπηρ]α νῖάε αραιά 
ἨΠα]κ]απάωπα. ἨΝΤα]πα νεγο, ἑσππότην σ᾿ 
ὄχλον, 4παταω ο 1]ο ἱππότην δ) ὄχλον, 

Ρτορίες 2’ Ρί5 ἵπ ν]οϊπία οοσυστεὪ5. Φήωμᾳ. 

Κρήνην "Αρεος] 1. 6. Ώτεεῃ. γ]άε ὦομ. 

Ῥτοίαϊ ποίας αἆ Ἠτπο Ίοσμτα, εκ ΕΠ- 

πὶςεῖς αἆ ν. 667. Ἔνθα φόνο ἦν Δρώκων 

"Αρεος, ὠμόφεων φύλαξ. Έε Ῥεμομα η Ἰο- 

ουσΏ. ἑππότην ὄχον] τὴν ἵππον. Φεα]]σοι 

Ἱορῖε ὄχλον: αί εἰ νείας δεν τηαΏ ποίᾶ- 

(15, «επι Ἠιής ορεπῖ Ῥεπῖρηε, 1. 6: 510 

1ΠΟΣΟ, οοπιπιοάανῖ Ἠενετεπάας Οο]]εσῖ 

τοσα]ῖς Ῥγαροςί(μ5, Οατοίας Ποάετῖοῖ, 5. 

Τ. Ῥ. Ἅ«3Ῥατπεδ. 
676. σεμνῶν ωνηµάτων, Αμϕίοοε.] Μα- 

ος Ῥοδίειτη σενοῦ Αμϕίονος. ία α)εεῃΏγ]. 

σσ, ἐπὶ Θήέ. α Ῥτοάσο οἴίαίις: Τύρ- 

ἔον παρ αὐτὸν διογενοῦς ᾽Αμϕίονοε. υῬΙ πο- 



ΙἹΚκΕΤΙΔΕ Σ. 

Τετραόροισί σ᾿ ἀντί ἅρμαν, ἄρμασῳ. 

Κήρυξ δὲ Θησέως εἶπεν εἰς πάντας τάδε" 

Σιγᾶτε, λαοί" σῖγω, Καδμείων στίχες» 

680 ᾿Ακούσα»' ἡμεῖς ἤπομεν νεκροὺς μέτα, 
Θάψαι φέλοντες, τὸν Πανελλήνων νόμιον 

Σώδουτες, οὐδὲν δεόμνενοι τεῖναι φόνον. 

ια ἀτῃασίσαιο αἀγειςῖ ευσγής εατήβρας. 

Ῥτασο απίθπι Τηο5οῖ Ἠσο ἀῑχῖί «οταπα οπηπῖρ5: 

Ταοείο ρορυ]1, ασπηῖπα ΤΠεβαποτιπα {αοῖία 

680 Αιάϊίς: πος νεπίπηις Ῥτορίες οαάανοτα, 

γο]επίος 5ερε[τε, Ίοσεπα απίνεγςς (Υαεῖα 

Ῥοτναπίος, ποπ Ῥοέυ]απίες α]εῖςεῖ πεςστῃ. 

εαε Ἑνυπριάεπι πηι]έα 5π]δῖςσο εκ Ιδία 
ΑΞΕΒΥΙ Γτασαάϊῖα. ΛΜαγξί. 

Μνημάτων ᾽Αωϕίονος. ] Ῥαϊμσαπ. Ιπ Ῥαοϐ. 

Ζή9ῳ δὲ μνῆμα καὶ ᾽Αμϕίονι ἐν κοινῶ γῆς χώ- 
µαπτι, οὗ μέγα. Ἀγοάσις. 

Μα]ε Μιξστανίας Ιπίε]]]σιε «αρα]οτατα 
Ἰρογοτατα Απιρηϊοπϊς, ααοἀ εταί αἆ Ροί- 
(α5 Ῥταξδάος: ν. Ῥαυξαῃπ. ΙΧ. 16. εχίτ. 
Ἐοτίαςςα ποπ Ίοηπσα αρεταί, αι Πῖο τ1θ- 
πποχαίυσ, Απαρηϊοηϊς ἑαπωα]ας: εεγίε ραι]- 
1ο ρο5ὲ, 17, 5. εἶας πιοπίῖοποπα {αοῖς Ῥαιι- 
φαηΐας: Ζή9ῳ δὲ μνήμα καὶ ᾽Αμϕίονι ἐν κοῖ- 
νῷ γἩς χώµασι οὗ ρέγα. Ἠϊ δ. τοὺς δὲ 
παρὰ ᾽Αμϕίονος ρνηµα λίθους, οἳ χάτωνεν 
ῥᾳοβέβληνται, μήτε ἄλλως εἰργασμένοι πρὸς 
σὸ ἀνριβέστατον, ἐκείνας εἶναί φασι τῶς πέ- 
σρας, αἵ σῇ Φδᾳ σοῦ ᾽Αμϕίονος ἠκολούθησα». 

ῬμΠου]αίεπα οὐ]ιεῖε {εεμγ]ας Βορί. αἆ 
ΤΗ. 599. σὺν δὲ πέµπτον αὖ λέγω πέμπταισι 
προσταχ»έντα Βιῤῥείαις πύλαις, τύμβον κασ᾽ 

αὐτὸν διογενοῦς ᾽Αμϕίονος. Ὦοϊιε ἵαππεπ ϱ 

τοσῖοπο κἴέαπα ἀῑοῖ, ααοᾶ α Ιαΐοτο ϱ 16- 
σῖοπε θ655εί. ὋΟιμοά οί Ῥαμδαπία» ΤΧ. 8, 
9. Ῥοτία» ΤΠευαταπα οτάίπο, αί γΙἀείαγ, 
αὉ Ἐ]εοετῖς αἆ Ῥταξάας εί ἀεῖποορς επι- 
τηρταν]ε, {αοϊα5, αὖας Έξοβγ]ας Ῥοτοα- 

105 νοσαί (τοεηαρε οταπέ, πα Ψαἰεκεπατ]ϊ 
5οηπίεηίἶα οί αἆ Ῥ]μωῃ. 1150. οί ἵπ ἀϊδδοι- 
{αΐοπε ας Ατὶδίοῦι]ο, Ρ. 190. ααατα Ἠνρ- 
ϊσίσε, υέ νῖδαπι οδί ὮῬογεοπο αἆ Ῥμαῃ. 
1150. Ηεγπιαπῃ. 

675. ὄπισὃεν "έμενο, ὧν ἔκειτ ἀγών.] 
0οἆ. Α. οσισἈε. ᾳαοὰ παΙποτεπα ΡΓΟΠΙΙΠ- 
οἰαῖοπῖ πιοσαπη Ιπ]]οῖε, οὗ α παπα ταίοπεπα 
γ. 674. πηβ]]θπι ασρόσΏε (πι σπρόσθεν. 
εί δῖο ν]άθο εἀϊάϊ5εα Βατηοσίμτη, ποπ ᾱἷ- 
εεπίοπῃ μπἆθ. Ων κει ἀγὼν, 1. 6. αὐ- 
τοὺς περὶ ὧν ὁ ἀγὼν ἦν. Ῥ]επο Βορμος]ος 
Άλπο. 964. ὅσλων ἔκιτ' ἀγὼν πέρι. ὨΒΙΠ 

κεῖμαι, υξ οείετα Υετρα σεσίµ5, οἰσπίῃφαί 
δι» πέ Ἠεουῦ. 16, γῆς δρ) ἔκει)) δρίσ- 
µαπα, τιγδὶς γεοία εγαπὲ πιαπῖα, 1 πΠΙ]] 
ππιαπάσπα οταί, οἷο Ἠετοάοιις ΤΠ. 
198, ἄλλος ποταμὸε, τῷ ὄνομα λεῖγαι Δύ- 
ρας" ]αοεί, Ἱ. 6. εδ.  Απεπας Τ. 1. 
1Π]έ. τοῖς ἐν ἀξιώμασιν ἤρωσι κειμθροις, Ἱ. 6. 

οὖσι, Πογοῖδιις ἵπι ἀἰσπιίαίε ετἰσἰοπἐἰδιι9, ναι 
οογιδέἰΕιάΐς. ΑτὶδίορΡη. Ἐαπ. 637. ὨΏε 
ὄπισθεν Ἱτα Μωτῖς ΔΠοϊδία: Κατόπο, Ατ- 
σικῶς: ὄπισθεν, Ελληνικῶς. ἄααπα Υετο, Ἠῖο 

Ίοσιι5 δὲ πια]1 αἲΠ ΑΕΙςοσισα πιοηδίταπί. 
Λήατᾖ 1. 

676. Ἱσπεῦσί 9’ ἱππεῖ.] Ο0οἀᾶ, Α. Ο. 
ιπ7ης. ααοᾶ Αῑοαπι ες. οἷο βασιλῇς, 

ΒοΡΗ. Α]αςο. 190. 695. {3δεῃγ]. Έα». 
95. 44. πορ»µῆς, ΑτδίορΏ. Ἐοε]ε». 1078. 
νά Αν. ν. 490, 491. εἰ ραδεῖτη. Μανγκῖ. 

ἱσπῆς ο ἀποῦας εοἀᾱ. Ιεοῖ αδεί Ὦτ. αἆ 
ΡΟΡΗ. (4. ἘΤ. 18. Βεεῖ. 

679. Σιγᾶτε, λαοί: σῖγα, Καδμείων στί- 
χε] Ἐαάεπι Τετα ξοτπια]α, ἨοοιὈ. 950. 
Σιγᾶτ᾽ ᾽Αχαιοὶ, σῖγα πῶς ἔστω λεώς' Σΐγα, 
σιώπα. αἳ Ἱία Ῥογναίος πορίες αἆ πιατε, 
Ματς. ΤΥ. 99. Σιώπα, πεφίµωσο. ἨΜατκῖ. 

680. ἤμομεν µέτα οδί µεςήκομεν, ρε1ἱ{έ1ν 

υεπίπεις, πε Ῥπωπ. 1557. Α]οεςι. 47. Α- 

τὶφίορἩ. Ένεεῖος. 650. "σερ µεθκέ μ. 
αδῖ εἰ. Ἐπδίοτας αΏδαμο «Ἀμδδα, ΟΡΙΠΟΣ, 

τηα]ῖέ µετηλθε. Ἠετοάοίις 5αρε Υοςε» 

Ίτα ἁῑνίάϊΙ, Υιάο ἀοοίΐς. Ὑαἰεκοπαχ, αἆ 
Ῥμαπίςς. 1527, 98. Μαγλ1. 

«Ἡκομεν µέτα] 1. 6. με ήκοµεν. ΒαΥΠΕΝ. 
681. Θάψαι 9έλοντε] Ὑἱάε 5ρτα ν. 

6656. Ἠαγπεδ. 
659. σεῖναι φόνο] Ἀοπ Ρίο ορυ5 ε55ε 

Οαπίςτϊ Θεναι, πθ(ιε Ῥοδ]σε φύξον. 
Ἠεειύα 965, ὨΕὺς τήν» ᾽Αχιλλεὺς ἔνδίκως 

τείνι φόνον: υὈὶ ῬεΠο]. ἀντὶ σοῦ ἔπάγει. 
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Κοῦδὲν Κρέων σοῖσὸ ἀντεπήρυξεν λόγοις, 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

67ὅ 

ο ἸΑλλ᾽ ἧστ ἐφ οπλοις σῖγα. ποιμένες δ᾽ όχων 

685 Γετραόρων ρωτήρχον ἐντεῦθεν μάχης. 

Πέραν δὲ διελάσαντες ἀλλήλων ὀχους» 

Παραιθάτας ἔστησων εἰς τὰζιν δορός. 

Αά Ἠπο Υογο νειρα Ότεοῃ πἰμ] τεδροπά{ΐ, 

σρά 5οα1ί {αοῖίτο ἵπ ατπαῖ»: αἲ ἆπσας οι σπα 

6556 Οιαἁπ]ασοταπῃ 1πάε εαρεταπί ρασπαπ], 

Ασοπίος αιίθΏ ουχτις υ]ίτα ογάῖπος σταν]έετ αΙπΙΚ{ΟΥΗΠΗ, 

Πίος ἵπ ουττα Ῥασπαπίος εέαξαστιιΏί Ἱπίτα Ὡαδίσο ΡτοίθΏΡΙΟΠΕΠΣ, 
΄ 

Ῥονήέαχ 1δῖ ὑπέεπαΙ. Ἠοεσγελπίας: Τείνειν" 
ἀποδιδόνα,. 4 ἵαππεη υ]άείαχ 6556 αχρ]]- 

εαίΐο σοῦ τίνειν Ῥοῦῖα5 416Π1 σείνειν. Ἡ εἴ- 
εαπέ Ἠ]ς σεῖναι φόνον ιιζοϊδοί Ίιοοεπι. τοςῖα5 
νϊάρτοίαχ ὕπβεττε υεὶ Ππέοπιάεγει τείνει φόνον 
{οτίο Ῥοΐοςί 6556 φονεύειν, αἳ τείνειν ὁδὸν Ῥ5- 
οἵπῃ, ὁδεύεν. Ἰπ ῬΜεάσα ν. 904. σείνουσι 
βὼν, νο] {άεπα φιιοᾷ, γα] ραι]]ο ρ]α5 α παπα 
νοιριπῃ βοῷν. νεγέαπί, ἐπίεπάιωιί νοεεπι: 

Θε]ιο]]α»ίθς, ἄδουσι μετὰ τόνου. [ Πεϊρκίας 

οοπ]]εἴέ, δεύµενοι καινῶν φόνων.) Ἠεαίβῖις, 

πεῖναι φύνον, ἐπίεπάετε οάσπι: εἲ τεπαΕΐ 
αἆ Ίοευπα Ἡοεουρα 6αρσα οἰδίαπη. 

Μα). 

σεῖναι] Τπίουρτος Ἱεσῖδο υ]άσίις σίνειν, 

να] σίσαι.  ἵ) αυπηνῖς {αοῖ]ε να]σαίος οηίο- 

Ῥοπο. αἰοἰκοὶ οὔάθπι, Ασβίνοσυτη 5ο. απί 
Ῥτίοτα ρτα]ο οεεαραεταπί. ισα. 

φεῖναι φόνον.] Οαμίετας Ἱεσῖέ ϱεἴναι φόνον. 

τάς Ἓονατ. Τ,οείῖοη. Ἱ. Ἡ. ο. 38. αλδῖ αἳ- 
πῖ]ος {οπασ]ας ῥρτοάιοε εκ Ῥαοεβῖς: 
ἀλλ αἷμα φήσεις: οἳ εκ Οχερίε: µήτρο- 
κσόνον αἷμα έσθαι. Ῥεα]ϊσοι τεῖναι τεῖπεί 
θέ φόβον Ἰασῖι. Νἱάε ἆλπιανα Έογίιηῃ. 

ΛΒαΥΛ6Ν. 

Ἐοεορί επηεπάαίίοΏθτα Οαπίσ. Ἡ α]- 
σαΐιπι σεῖναι πΟΏ αρίε ἀείεπάτέ Ματκ]αῃ- 
ἆπδ. ΕΗεγπιατιπο. 

6084. ποιμένες ὃ ὄχων] Ὀε ποιμένες λόχων, 

Ῥ]αηῖς», 1156. αὶ νιά. Ψαἰεκοηα. 
ΜΜαγᾖ]. 

656. Πέραν δὲ λιελάσαντες ἀλλήλων ὄχες,] 

«σοπίεν αιιΐσηι ΕΤ υἰοϊδείπι αμίγα οὗ- 

ἀῑπιος αἰἰὶ αἴίογιώπ.  δίς νεγΠπατ,. Έμαπῃ- 

οὗταπι νογο Ἰος {ασθτθοηί, απέ απῖά αἳρί 

νο]ίπέ Ὥσεο νοιρα, 54Ώ6 ΏΟΝ ΙΠίε]]ῖσο, 5ἱ 

οοπδίγιοξῖο 5ἱ6 πέραν ἀλλήλων, εἵ Υεγα ΥεΓ- 

οἷο, υἱοροίπι αἰίγα ογζίιος αἰί αἰογιιπο 

Ρο ποπ ον Ἱία, οΡίποσ» Ἠθαε οοΠρδίγας- 
ο εδ πέραν ἀλλήλω», 56ὰ διελάσανσες ὄχιου» 
ἀλλήλων, οιίπι Επίδδεπέ ϱμηγιι 8105 ἴποϊ- 
οεπι: θἳ πέραν εσι αἀγειδῖωπη (ποπ ργᾶ- 

Ρο56ο) έγα, ιεγίς, εἩ δίαίοπε ῥγίοτ: 
Ίος οδέ, ααάπΏ πίτασαςο Ροι» (Ανοπίεηδες 
εἰ Τμοραρί) οσσας 505 εσὶσσοπέ εί Ρτο- 
τηονῖδδοηέ Ρχορίας οἳρῖ Ἰηνίοριω, ἀεροξαςθ- 
γαπῖ οχ ουτῖρις Ρραταραία, απ φαάπα 
Ῥασπαπη οοπημηῄσεγαπέ Ἠαςής ος εηδῖρα», 
Ροδΐ ααοσᾶ, αὐχῖσα 4ποφιε ἀἰδορδεετυπί αἆ 
οπἶ σοποτίς Ῥασπαια, Ώσπαρε, π]βδήρις, 
1άσπι ορ ας 5ἱ ἀῑχίθοί, ἀμφότεροι δὲ πέραν 
Σδιελάσαντες ἑαυσῶν ὄγχους: απαΜίος φοπ1ρείς- 
«οί, οΡίποΥ, οἳ πηθίγάπΏ ρογπηκίσςθέ, Ί]ο.-. 

οἴράις Ἱία οχρεηῖς, Θοιδ. Ἠετο. 519. 
Ἠνίοχοι δ ἔμπλην ἔλασαν μαλλίσειχιας ἵπ- 
που. ἩἨοαίμίμς: «6 Ῥτο σέρων ΤΩΒΗΕΤΗ, 
οὐπη νίτο ποάαιη ἀοοίο, σέλας.' Μαγκ. 

Φυερίσοτίς {οτίο, Ὥπο Βιϊάσρ σ]οβδαπα 
Ῥογίποτε: ἀλλήλων, ἀντὶ σοῦ, ἑαυτῶν" οὗ- 

σως Εὐριπίδης. Ἵδοας αἱίοιγ νοςθΙη ἀλλήλων 

Ἱπίοτρτείαίαχ Μανκ]απάα», Ἠοεαθῖας Ῥτο 
πέραν Ἰοσεπάωπι 5ααἀεί πέλας, πί ἀλλήλων 
αδ]εθέαπα 56Ώδπα ορπθαξ. ΜΠΗΙ γίάσπα 
{η ἀλλήλων ο55ο νἰἀείατ, Ἰοσοπάιπποιε νεὶ 
ὁπλιτῶν, ϱγαυῖδ ατπιαίιγ οηέιώι, νε]. 

αασᾶ ρτορῖω» αἆ γυ]σαία γορεσία αορθάᾶ1ς, 

ἀλκτήρων, Ἱ. 6. ἐπιχούρων, φοοἴογισι. ΊΠεπς 

αισίοσῖς Ἠαιιὰ ἀπδῖο οδέ, Ῥγαῖ ἀπίάατα α 
ευνήνας ασίατα:. 608 α]ίτα Ῥοάιίαπη ΟΓ- 
ἀῑπος Ῥτουιχτῖσεο, οὲ ραγαραίας Ἰοδῖ α- 
πηονίδεα- Ιδὶ Υοτο ποππα]]ο5 Γειτο ἀλποῖ-- 

οαηίος 5αυςα[[δ5ο, α1ο5 Υεχο 61ο» τείτο 

βοχῖςρο, αιιχΙ]1 «αρα, αἆ στανΙ5 αγππαίυτα 

τη]Ηέος: ἐς ἀλκὴν αὖτις ἐς φεράσπιδας. Βὶς 
ομίπι ]εσοπάιπ Ρρυίο Ῥτο πταραιβάτας, 
ααοά πος ἀϊσάποβοπο Ῥορὲ ἀλκὴν Ροβίΐα, 
Ῥτουί νο]ι1έ ΠΜατκ]απάις, Ἰοσυπα {ἐαθτῖ 

Ῥοΐθε. Ἀος αρδιτάωπα {οί ἐρ πρωτο- 
στάτας, υθηδις ῥγίπιιπι ογάύπεπι. ΟΙΓΗ5 
οἷο αἆ Ροάρρίγοια Αοΐοπι εοπ{ασ]επίες αὓ 
Ἠοπισγο οχλήροπέαχ Παά. Ε. Υ. δ02. αἆ 
505. Ῥος φέρασπις εχδίαί ἵπ Ἐρίσίατη- 
τηαίο Τ,οοπεῖ, Απίμιο]. Ἡ. ΦέεΡΗ. Ρ. 208. 

Δδοηγ]. Ῥετς. Υ. 940, Αραπι, Τ02. Οπῖ- 



ΙἹκΕΤΙΔΕΣ, 

Χο μὲν 

Τώλους 

690 Ἴδῶν ὃὲ 

σιδήρῳ διεµάχον»» οἱ ) ἔστρεφον 
” .) ν . 3 / 

ες αλκήν αυτις ες παραιδάτας. 
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Φόρβας, ὃς μοναμπύκων ἀναξ 
/ ο” ” 2 

ν τοῖς Ερεχθείδαισω, ἁρμάτων ὀγλον, 
ο .3 .” Ν / { ς Ν 

Οἱ τ) αὖ τὸ Κάδμου διεφύλασσον ἱππικὸν, 

Ἐτ αλ ααἰάσπα ρασπαβαηί ἔσγτο, αλϊ νοτο ναγίοραπέ 

Έαιος αἆ οΡρεπα Ρείοπάαπα ΓΗΙ5Η5 αἆ στανγ]ίος αΤΠΙαίΟ5. 

690 Οωπι αὐίθπη ν]άϊςεοί Ῥποιρα», αἱ ἀάκ οαπογάπὸ 5ἱπσα]ατίατα 

Ἐταί Αιλοπϊθηδίριας, ΟΙΤΓΗΤΑ Ῥήσπατῃ, 

Οι οἵασι οοπίτα Οαἀππευπα οη(αίπα ογαῦαΠΕ, 

τα Άση ἵπ ρασηῖς α5άΠ1 να] ργωοϊραπῃ, γα] 
ΠΟΠ ΠΩΙΠΙΠΥΗΠΑ Ειΐςσα ἵπ Ῥχγοίοσεπάο αὖ 
εαυϊέαπο Ιπουγδιοπίδας ῬεάἹαία οἶατο Ἰ- 
απεί οκ Ῥμωπ. 745, 46. ἉῬ]ιίατεῃ. Τ- 
πΠΟΙΘοΠ. Ῥ. 405. Ἐν. Βιερῃ. ΆΓικα, 

687. Παραιβάτας ἔστησαν] Ὀ ήπια ας- 
εαβαῖνῖ Ῥ]υτα]ῖς ἵπ ρεππα ἀαο]παίοπο 
Ιπρ]εῖανη, Τγασϊεῖν Ίοησα οδί: αἱ Ἠο. 
τας]. 141. δραπέτας. Ἀου ἀταπιαίο 880. 
οἰκέτας. δἱς ναύτας, Όχο»ί. 669. δεσπέτας, 

Ά]οοςι. 515. Όυα ποίο, ηπία Ὀτογῖς ο5έ 
Τη εαγπηῖπο Ἐγτίαϊ αρα Ῥ]αίατεβατα ΤΥ- 
ουτρ. Ρ. 45. Τ). δηµότας ἄνδρας, ει ΒΙΟΙ 
Ἠεχαππείτι, Ὑιάο Ὠοτνί]. αἆ Οπατίοῃ., 
Ῥ. Τ86δ. Ἀεμο]αδίο νοτο Απὶδίορη. αἆ 
Ναρος 268. ἁἀῑσι Τ]οοί Ιπνοηίαπη Εωῑςσα, 
Ἡέ ὁπλίτης ΟΙΤΓΙΠΑ Ἰπδορπάθτοί πα ΟΠ 
παραβώτ, εἰ εχ 60 Ῥισπατεί. ΟαγκΙ. 

Τ,ονί πποπἆο Ἰαῦοναί νογδς: Πὶ {α]]οτ 
ΕΠΊΠΙ, Ῥτο πώξιν δορὸε, Ύαοᾶ π]]απα Ἰ]ο 
εοπιποάπΏ 5ΕΠΣΙΠ Ἠαῦοί, Ἰοσοπάπῃ σά- 
σιν δορὸς. ᾖαδ/«0 ϱγοἰθπέίοποηι. Ἠ θδγομ]ας: 
σάσιε, ὤθησις, σεισµὸς, εχΧ Ἠος Εοτίο, νο] 
5Ιπα]]], Ίοσο.  Άιςς. 

Μιρστανίης οοπ]]οῖέ πάσι. Αἲ Ῥμωῃ. 
06. πρὶν εἰς µάχην τε καὶ δορὸς τάξιν μολεῖν. 
Τη το Ίρδα, οιιῶ Ἠῖ5 νουθριας ἀοθοπρίτιτ, 
ἔα Ἡαρδογιηέ Ἰπίθτργοίος, ιιέ Η οαιΕας ο1Πι 
αμοάαπη νΙτο ἀοσίο σσέραν ἵΏ πέλας πηιία- 
τοί; Ματκ]απάας ἀλλήλων ΡΤΟ ἑαυτῶν ας- 
οἱρετεί, ᾳαοὰ αὖ Ἐιιπρίάρ Εασέαα α Βα]άα 
παάϊ Μιαδσταν]ης ουρογναν]έ; Ίρ5ο ἀοπίηιια 
Μιςσταν]ας αἰῖα πια] το τηίπς νογὶςϊπηί]]α 
ἱεπίατεί. Όσπιι Ἠος οργίαπηϊηῖς οτευσῖ5 
ἸπουμγεοιΙοπίδας Ποῦαξ, ποαραβάταις 5θ Ῥθ- 
{οπίθρας, ἆάπ οτι Ῥργαίετνε]οθαπέιαγ. 
πάς πέραν ἀλλήλων διελάσαι ἀἴσιπίατ αιΙ- 
Τσο, ααοά αῖ αἷο Ῥταογνολεῦαπέατ, 
εἴ 14 παραβάταις εορίατα ρασηαπάϊ {αοῖθ- 
Ῥαπί. Ἠεγπιαππι. 
689. Πώλους ἶς ἀλκὴν αὖτις ἐς παµαι- 

βάτας.] Νοη Ρριίο Ἠσο Ῥοῦ5ο Ἱπίε]]σί. 
γοι, ΙΥ. 

Εἱδίησιο, Πώλους ὃς ἀλκὴν αὖσις. ἐς πα- 

ραιβάτας ᾿γδὼν δὲ ὤλοβας, ἅο. Ι. ϱ. Φύήρβας 

δὲ, ἐσιλὼν παραιβάτας, ἃςε. Ὑἱϊάα ποίαπα 
Ῥτοχίπιο 5ος ιθηίοτη, οἱ νογδΙΟΠΘΠΙ Ῥγερςς- 
ἀοπίῖ5 νοµςις5. ᾿ἸΙδὼν 
βλέψασα εἰς γραῦς, Υ. δ. ἰδέσθω ἐς ὕβριν, 
Ο9ςεἨγ]. Ἱμετ. ν. 109. ἐς τί βλέψασα, Φο0- 
Ρος]. Ε]οοίτ. 895. πρὸς κατιγνήσην ἰδὼν, 

ῬΠωπῖδς, 1456. Ἠοιππθγ. Τ]αἆ. δ. 81. 
ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον. ΠΜαγᾖ. 

690. Έμοτρα», Ἔμοδοί αυμγῖσα, «ΟΠΙ- 
πησΠιοτα(Ις Τη Βε[μοί. αἆ Ῥιπὰ. Νοαπι. Ἡ). 
Ἠροά. σ. γΥἱάε οἱ Ἠοδγε]., ἵπ νοςς. Λ{ιςσ. 

Ἠας ααοηαο Ετηδίτα ἰοπίαπίατ. Ῥνα- 
(ογνοςίί αιτίσα ο(ιιος τοίτο βοσίεραπέ, ἐς 
ἀλκήν, αἆ ρΙσπατη, αί Ῥμωῃ. 452. στρωμ- 

νής ἐς ἀλκὴν οὔνεκ Ίλθομεν πέρι, δέ ἐς πα- 

ραιβώτας, ηοΟι αιαδὶ Πὶ πο η ουτήθιας 
φίοίϊδερηί, 56 νεγδιις5 ο05, Ἱ. 6. τί ἀρχίτα» 
ουΥγαπ Ῥατίος, ΤΠ αΗ1δις παραβάται 5ίᾶ- 
ναπΐ, ἀθχιτίς Ποδ]απα ουστάάπα Ῥραγήδας 
ομνογίογομίατγ. ΠΗεγιαπῃ. 

ἐς Ξοαραιβάτας, μι, 

ων 

691. ἁρμάτων ὄχον,] σοἆ. Α. ογον. Ό. 

ον 

οχὼν. Ἐοτίο, ἁρμάτων σ᾿ ὄχλον, 1. 6. ὄχλη- 

σιν, αί αρ. ΧθπορΏοπί. ΗΙςί. ὅτας, ΤΝ. 
Ρ. 5325. Ὁ. Ἀθηδιις οδ: ΈΠοτρας νετο, 
Ώιικ οηιΠίαίι5 ΑἱΠοῖ, οἱ Ώισες Πῑάεπα 
οηυ(αίας Τοῦαπ], οσα πει δαΠΏί 00Η- 
Γι5ΙοΠοΠΏ ΟΙΥΤΙΙΤΗ, θ6ἱ σπαραιβάτας (0Π- 
σγεςςο5 αι οἱ ργωλαπίες, 1ρ5ί 4ποφιο 
Ῥτω]ίαπα οοπηπηΐσογαπί.  Μεϊσκιας ΤΠ{ΟΥ- 
Ργοίαίιγ ὄχον Ρεν ὀμὴν, οί ππθοπα ἀδΠ- 
σι]ί Ῥο5ί Ερεχθείδαισιν' οομιίανΙί 4ποφαθ 
4ε ἁρμάτων ὄχμον, δετῖεπι οιιγγπι. Ἠ 68- 
εήα5 4ποσφιο οοάσπα πηοάο ἀῑδαπσιϊς 

ΛΜΗατκ1. 
ἁρμώτων ὄχιον,] ΜΕΣ. Ε. ὄχων, ααοά ΒΙ]-- 

Ροτεοπῖρίαπα Ἠαβρεπι ΛΠ5. αἰίετ οἱ Ῥ. Τιε- 
σεπάιπα Ῥωίο ἁρμάτων µόθον, Ἱ. 6. μάχη». 
Ματκ]απάο Ῥ]θοεί ἁρμάτων τ᾿ ἔχλον, απ 

9 
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Ἐννήψαν ἀλκῆν, κάκράτουν, ἡσσωντό π 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΧΥ 

686 

᾿Δεύσσων δὲ ταῦτα, κοῦ αλύων, ἐκεῖ γὰρ ἦν, 

696 ᾿Ἐνύ ἄρματ' ἡγωήζεθ, οἳ τ ἐπεμξάται, 
3 

Ταάκει παρόντα πολλὰ πήμιατ» ου, έχω 

6 ή πρώτον εἶπω" πότερα τήν εἰς οὐρανὸν 

Κόνιν προσαντέλλουσα», ὡς πολλή παρην' : 680 

Οοπιπηίΐογαπέ Ράσπαπη, εί ν]ποεραπί, ασ υΙποεραπίτ. 

γ]άσης αωίεπῃ Ἠας, εί ποπ αιάΐθης, Ι]]ο εΠΙπα ϱΓΑΠΙ 

696 Τε ρασπαραπέ ουττΗ», οί ουσγΕΠῃ πα]]]έες, 

Ως» Π]]ίο οταπέ έππα πηπ]έα πια]α, Ὠςθξςῖο 

Οιμά ρυίπχαπα ἀΐσαπα: αγά ἵπ «οβ]άπα 

Ἐ]ογαίαπα ρι]νοτεπα, απ 655εί 1ησεῃς: 

οοπδίγΙζΠΙΟ. 5ἳέ ἰδὼν ἐς παραιβάτας, ἁρμάτων 
φ᾿ ὄχλον. ἨΜιςς. 

ὖχον Ἠϊο εδε 1. ᾱ. ὁρμὴν, πιρείιτι, σὸ 
πρόθυμον εἰς σὴν μάχη», οιώγπι. Ἐαἲοί 
Ἠϊπς, ΟΟΠΙΠΩΔ αΠίςε σοῖς {ο]]οπάιπῃ, εὲ Ρο5ί 
Ἐρεχθείδαι» ε5ςε Ἰοσαπάμπη, Οοσίανϊ 4ο- 
ας ὥρμάτων ὀχιμὸν, δεγίεηο οι ιέην. 

1εαϊςή:. 
699. Ῥτο καὶ ᾿κρώτουν αδιίαίίος 5οτῖρ- 

ατα ο5ί κφκρώτουν. ΜαγΛ1. 
694. Λεύσσων δὲ σαῦτα, κ᾿ οὐ κλύων, οίο,] 

Βία ευ 4 ο]γ]! Ῥεις, 266. Καὶ μὴν 
παρών γε, κ᾿ οὐ λόγους ἄλλων κλύων, εἴο. 

οί .Ψορ]ιος]ἰ5 Τταςμ]η. 75090. Αὐτὸς ---- δεδορ- 

χὼς, κ᾿ οὗ κατὼ γλῶσσαν χλύων αὈὶ πμης 
Ἱοσίέατ, καὶ κατὰ γλὠσσαν. ααοὰ {8ππεΠ 
ἀθίεπάί Ῥοίοδί; Ἠςσεί 2ου νετ οχῖςί- 
πηθιη: ν]άε αιε ργαοεάαπί, Μαν. 

ἐκεῖ γὰρ ἦν,] Ηϊε Ειτρίιάϊ5 νο] ΤΠΕΠΙΟ- 
τῖαπα ἀεδΙάετο, γε] οπταπα. Οωατγας Ρο]]]οῖ, 
υἱ οκ Βελεπιαίε Ρραΐεῖ, ]αχία Ῥτωβάας Ρου- 
ἴας οοπδεϊέιᾶ εταπί; ἈΝαποῖας, τί Ίρδο 
ἐθδίαίυτ, ν. 669. ἵη {αχτο νε] 5Ροει]α Ἰαχία 
Ῥοτίας Ἐ]οείτας, εἰ {απποπ Ἠϊο αβϊτηλαί, 56 
1η σα Ῥατίο {μ155ε, υΡί ουστας δεί ουγΓά τα 
Ἠηλ]Πέες Ρυσπαῦαπί. Μιςρ. 

Λεύσσων δὲ σαύτα,] Ὑἱάς 5αρτα ν. 669. 
Ῥαγπεδ. 

ἸἈαποῖας οχοισαί 56, αοά ἀε 5εγπιοπ]- 
Ῥα5 ἁποιιτα οηιΙ(αίιις εί ας ενοηπίῖς ράσα» 
εαμορίτίς πΙΒ1] τοίεταί. ἸΜοάιι5 νετο, ἆαο 
ηϊςο ἆᾳ Ίοσο, αδῖ 5αίασ]έ, Ιοᾳϊίας, νἰάείας 
χοαρασηατε 15 ασ αὖ ΠπΙΙο ἀῑπίε, 5ε αἆ 
Ῥοτίαπι Ἐ]οεσίταπα, ουτγΙς αἆ ΠΙΟΠΙΠΙΕΗ- 
ἔαπα Απιρηϊοηϊῖς 5εεῄ5ςο, 5εά Ἡ, 1. ποι 
αφίταχ ἆς ρείπιο οστά απη 1οσο, 5οἆ ἆε εο 
1π (πετ νεοιῖ οἵπέ πη]]]έᾳ», ααἶᾳαο Ῥοτία 
Ε]οείτε πιαχίπης ν]οίηως {αΐςοο γΙάεί. 

2εος. 

6965. Ὄτο ἐπεμβάται 094. Δ. επιβατα!, 
αὓ εχρ]ϊςαίοηπε 5αρτᾶ τοσεπι 5ο ῇρία. 

Ματ]. 

699, "Η τὰς ἄνω τε μα) κάτω φορουμένας 

'Ἱμᾶσι αἵμωτύός τε φοινίου ῥοᾶς, 

Απ απά ἐοτεῦαπἔιχ ΞΙΥΞΙΠ οί ἀθοΙδΙτα, 

Έ]ακας 5αηρυ]πῖς ρατριτεί {π ]οσῖς. 

μπι δαιριϊπίς φιά Πεγεὐαπέιιγ διιΥΦιέι 
οἱ ἀεοτσιπι ἴι [ογΐφ. Ῥτοᾶϊσίατα {οτεί. Ίε- 
απε αἆ Ίμπο {απιος 5εΠδατη απα]επωσατη- 
ασε ῬΡετνοπίτί Ροίμῖέ, ηῖδι οπίδεα 1π Υεῖ- 
οἶοηθ οορα]α τε 1η Ὑθϊδα 5εοπηάο. , Ῥαπῖ- 
οσῖ τηεπ{θ οηρεῖέ Εασὶρίάςς: 

“. ”. 

Κόνιν πεοσορτελλουσον, ὡς πολλὴ σαρην᾽ 
3 ΄ 

"Η τοὺς ἄνω τε αἱ Αώτω φορουμένους 
ε . ε/ / ΄ , 

]ωδσιω" οαἱματός τε Φομίου ροῶς, 
.” 9 / 

Τῶν κὲν πισνόντων, ὅσς, 

1π ---- εοπαπηαία τερείεπάαπα οδὲ 

πότερα εἴπω: Ὀεαπα τεεταπι γΡιάυεγεπε, 
φιαπέις 6δδεί: απι ΤΟΓΘΓΑΠΙ 05 φιιὲ δι(Υ5ιέν 
οἱ ἀθογδιπι ]αοίαγεπέιγ ἔπι ζογἱδ Ἱππρ]σαίο»: 

απ΄ τείρταπα [μπι δαπριζπῖδ δις, σε 1Ώ 
π]έίππο νθτςα Ἰάθπα οδί ααοά ἤ, αιέ, 
5ερρε 1 ηΟςίΤΟ δὲ οππίρα5, δέ υἱ 1π Τ/αἰ]- 
πὶ5 φιις Ρτο αμέ, ααοά πο ΓάΤΟ 5ἷηε ϱα1155. 
πηιαέαχ 1Π φ6. ΟΕίεγαπῃ Ἠσο αοζαίζο 6ί 
ἐπιρίίσαμίο 1π. ζοΐ, 580ρε αεείἀεραί ασίία- 
(οτίθα5 ααὶ σα ρια5 οχοΙάςγαηί. Ἠήρροϊ, 
199]. Αὐτὸς ὃ ὁ σλήμιων ἠνίαισο ἐμπλακεὶς, 

ἃς. εἰ ΠΙΟΣ, ἔκ δεσμών λυεὶς Τμητῶν ἐμάν- 
σων, ὃτο. εί Οτερίες 1η Βορβος]!ς Ἐ]οσίτ. 
7489. Κῴξ ἀνσύγων ὤλισθε' σὺν δ ἑλίσσεσαι 
Τµητοῖς ἱμᾶσω. εί Ῥαιι]]ο Ρορί, Φορούμενος 

πρὸς οὖδας, ἄλ.λοτ) οὐρανῷ Σκέλη σροφωίνων" 

ΠΠΙΐφιι πιοᾶο {εγγ, πποάο πι οωίιπι Ογάγα 
γοἱοιάθη». τος οσί Ἠ]α 7αοία[ῖο δωγριώττι 
οἱ ἀεογδιιπι ἴπι ἰοτίς; ὨοΟᾳ δαπσιπίς, 5ο 
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/ ’ ΄ 

᾿Ἡ τοὺς ἄνω τε καὶ κάτω Φφορουµένους 
” / / ς νι 

700 Ἱμᾶσηω: αἱμωτὸς τε Φομίου ροᾶς» 
ή Δ { ” Ἡ θέ κ’, ο 

Τῶν μὲν πιτνόντων, τῶν δὲ, «ραυσθεντων 9βρων, 
ε) ρω ΔΝ ο”ὀ τν / 

Έις κρᾶτα προς γῆν ἐκκυβιστωώντων ί., 
ς . ” ’ 

Πρὸς ἁρμάτων τ' ἀγαῖσι λειπόντων [ἱοΥ. 655 
ο- ευ / ς ε / λ 

Μικώντα ὃ ἵπποις ὡς ὑπείδετο στρατον 

Απ οί Εετεραπίυσ 5σδαπα οί ἀθοθιιπα 

Τ00. Τιουῖ5, οἳ Ίαχις 5απσι]πῖς Ῥυτριτοί, 

Ας ααἰάσπα οαάρπάρας, α]ῖς Υετο, Εταςεῖς εατῖρι», 

Τη οαρυί Ἰαπαῖ Ρος νίπι ρταοἱριίαπβ δις, 

Έε τεΗπααεπίδ ας νῖίαπι οἶτσα Γτασίος ου. 

Οεἀσπέσοπα ααίοπα οηαῖς αὲ νιάῑξ οχεγοίέατα 

ασἰέαίογιπι οιτα]ατῃ. Θεά ργαοίῖρης ἵπ 
εοπ{αβῖοηθ ΡγοβΗῖ Ἠου αεοῖά[ε, ο] το 
ηλα]ία θιιηί οχοπηρ]α 1Π ροθιῖ. Ώτο ῥοὰς 
Ο0οᾶᾱ. 611. ροαις. Ῥοίρεταπη, ορίπος, Ἠοἱς- 
Κίας ]εσῖς, σοὺς φορουμένους ἑμάντας. αυς 

αμα ἀῑοεπάνπα ρυίαξ Υογςιπα ππΗπα ἆθες- 
56. Ἐτοάσις, ἰκμᾶσω, Πωπι. Ἠεαίμίας 
πηθοµπα Ἰοσῖ, εί εκεπρ]απι ΗΠρροϊγίί 
Ῥτοίστί, ΔΜήανγ]. 

1,εσεπάαπα, ααοά οίίαπι Ἠεαίμίας εἰ 
Ματκ]απάυς νἰάστιηί: 

. πες ο ο τρια / 
η τους ανω τελαι ατα φορουμαενους 

. οὰ .“/ 

ἁμᾶσιν, αἱματός τε φοινίου ῥοάς. 

Βαπηῖ]ες ϱα5ις νἱἀε Ἠϊρροϊψί, ν. 1991. 
ΒορΗΏ. Ἐ]οείτ. Υ. 748. Μιας. 

700. ἹἼμασι:] Ἠεείε; εἰ πια] Ὠτοάσνας 
ΠΊΟΥΕί, 5ὐ5ήίαοπάο {κμάσι, ααοά Πίο 
5σίατε πες, ἨαγπεῬ. 

705. Ἐἰς κρῶσα πρὸς γῇν ἐκκυβιστώντων] 

Ώυιος Ἑμωπῖς. 1167, 1168. νοσαί ἔοτιθ 
κυβισγητηρας ἐς οὖδας ἐχνενευκότας. Ἠἳπο 

1Ρ1 Ἰᾳσίέαχ ἐκπεπνευκότας. νἰᾷε Τ,γεορΏτο- 
Ἄθτη, οἰζαίμπα ἀοε[ῖςεῖπιο Ὑαἱεἰκοπερτίο αἆ 
Ἱξέατα Ίοουπα Ῥ]Πορηϊδσατιτῃ, θὲ Ἡοππθτυπῃ. 
Οιιοάἆ Εῖο ε5ί ἐκκυβισσῶν πρὸς γ7», Τῖ Εοτία 

Ε5ί, κυβιστητΆρως ἐκνεύειν ἐρ οὖδας. Ματ. 

Μαικ]απάις ἵπ ποῖα οοη]]οἷί κυβισσητή- 
ρας ἐκνενευκότας ἵπ ἙΠορηϊ5». 1106. (11 67.) 
ΡΙΟ ἔκπεπνευκότας. “ Ἠαπο οοπ]οςξιχαίΏ 
Ῥτοραί Ὑαἰε]κοπαωτῖα5 αἆ Ἐττρίά. ἨΙρ- 
Ρο]γί, 894,’ Ῥο;. . 

708. ᾽Αγὴ Ἡ. ]. ἐταοςῖο, πέ Ά9δεῃ. Ῥευς. 
426. Ἀεε]. 
104. Νικῶντα δ' ἵπσποις ὧς ὑπείδετο στρα- 

τόν] Ἐκ Ῥας ἀεςοτίριίοπθ Ῥιίατος Ογθοπεῖς 
εφιιίβίαπῃ οἱοίογεπι Εαϊφςθ. 5οά εταί ῬΓοΓ- 
515 εοηΐσα,. Τιεσο, Νικέντα δ' ἵπσοι: 6ἳ 

πηα]λοπα ὧς ὑπείδες) ὃν στρατὸν Κρέων' (11οοί 
9 

Ἡου ]είπααπα, ὃν, ΏηΟΏ ΠθοςδδαΠΙ Πω σε: 
Ῥμωπίςς, 1904. εἆ, Ἐίπρ. εί τηοχ ν. 709.) 
ὤγεοπι αιέεπι ιέ υἱα 5αάπα επεγεϊΐπι ἐφιιῖς 
υἱσέιπι. παπα Ογεοπέΐς εηαϊκέατα αλαπῖά 
πια]ί Ῥαδδαπα {μΐςςο ορτίηπα ο5ί, αῖα ἴ]αε 
εαίθγας 5µα5 εορίας αἀΠί ϱγζιδφκαπυ αγιζπιῖς 
οοπεἰάεγεπέ, Υἱ5ο ποππρο Ἠος εηυϊίαίας ἵη- 
{οτιιπίο. γ]άε οἳ ν. 7158. τιΏί σὸ νικῶν τοῦτο 
Τηοςαῖ, οοπβγωιαέ Ἠαπο επιεπάα{ίοπθτη. 
γοτςιι Ργασεεάεπ{ῖ, βίον οοηδίσαεπάπα ε55ε 
οπ ἐκκυβιστώντων «ρηςεί Ο]. Ἠεϊεείας. 

ΠΠ «έ ἐκκυβιστῶν σὸν βίον οδε Ἱπαυῖς, οἱ- 
έαπι δαζέι ᾖγοοἱρῖ εί γοίαίοτίο εηρεζίεγε.᾽” 
Απορίσιια 1δί ο5ὲ «Ισπϊβσαιίο ργαροδίΠοπῖς 
πρός. πρὸς ἀγαῖσῳω ἁρμάσων ἀεποίατο Ροΐθςε 

οαιιβδαπι, ξ πρὸς δόλῳ Ἐλυταιμνήστρας» 
Ἐ]οοίτα, 9.] (Εἴκοντα ῬϊΙΟ νικώντα Ῥτο- 
Ῥαρϊηίετ Ὑαἱεἷοπαωτ. αἆ Ἠίρρο]. 446. 
Ῥεβεῖπιο «ΟΠΊΘΟΕΤΑΠΙ ἨΝικένσα. Αάλις 
49ο ἆς ὑπείδε) ὃν στεατὸν, διιώπι επετ- 
οἴέπι.) Ματ. 

Τ04, 5. Νικῶντα δ ἵπποι ὡς ὑπείδετο 
στρατὸν Κρέων γε, σοῦνθένδ Ἰτέαν λαθὼν χιερί] 
1,66, ὧς ὑπεῖδε σὺν στρωτόν. Ἠοεςείπιε 
Ματ]]απάας, Κρέων τό γ ἐνθέν»-----Εαχίρίά. 
Ουεςε. 1975. Καλῶς τά Υ᾿ ἐνθένδ" ποῦ, 
νυ]σο, ἔνθε. Ρο”. 

Τ04. Νικῶντα] Ἠεείο 1αάϊσας Ματκ]αη- 

ἀπς, Ἠαπο νοςθΠπι Ὠιοπάοδαπη 6556. Ῥαιοε 

πίτα ος σεηυεπέίριι5, ποπηϊπα πα ϱΧ 9Ο0Π]- 
πηαίθ, σπρὶν ἐλθεῖν ξυμµάχοις δυσέυμία», αι 

Ειαοίαπι {Εμΐςσθ, αὖξ (ωτραίαπι, ΟτεοπΙ5 

εαιή(αίωτη.. Ωμοά θαὐ5Ηταδέ νικέντα, Ὠ5- 
Ρίαπα, ετεᾷο, ἱπνοπίίατ. ἸΠεσεπάππα: νο- 
σοῦντα δ ἵπαοις ὡς ὑπείδεσο στρατὸν, 1ΐ 
υἱαιέ επεγοίξιηι δει εφιίαξιι ἰαδογαπίεηι. 
νιά, Ῥμαπ. ν. 1119. εἰ ν. 1187. ὨἨαπςο 
οσα: πµης τηασί5 Ρ]ασαί Ὑαἰεκεπαωτ εἴ- 
χοσα. Ἠιορ. 
[ο 
.. 
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706 ζζρέων, τὸ 38 ἐνθενδ᾽ ἰτέαν λαβὼν χερὶ 
Χαρες πθὶν ελθεῖν ξυμμάχοις δνσθυμίαν. 

Και μην τὼ Θησέως Υ οὐκ γω διεφθάρη" 

ἸΑλλ) ἴετ εὐθὺς λάριπρ’ ἀναρπάσας όπλα. 700 

7056 Οτεοῦ, 5υάπα αγγ]ρῖθης παπα οἸγρέειπῃ, 

Ῥτοβεϊδοῖί Ρτϊαδᾳπαπα 5αῖς νου]αί Γογπηϊάο. 

Αί πεαιε Τηεςαί τες πηθία 6ΥθΥ5αΡ 5ι1Π{, 

Φ6ἆ 5ία(ἴπα οδυΐαπι Ἱνῖι εοττερ!ῖ5 αττηαεῖς 5ρ]επά]άᾳ παϊΗίδιις. 

706. Κρέων γε, σοὐνβέν», ἃτο.] Τηβεϊίθ Ῥο- 
οἵία νΙάθίιχ ραγου]α γε. Όπηπες Οοάϊ- 
005, Κρέων το ενθεν». ααοά θἵαί, Κρέων, τό 
Υ) ἐνβενδ, δεο. πη]{ο ππε]ῖα5 ᾳ παπα ν]σαία. 
Ἰπέαν ᾖαδίαπι νετ Ῥαγποδίας, οΡρίπος οὉ 
χιερί. δοέιη, ἨῬτοάσφιας: οἴψροιιπι, (απίς- 

τας εί ἨΠεαίλῖας, απί οχεπηρ]α ρτοίοτί οκ 
ΤτοἙἆ. 1185. οἱ ΟΥε]ορ. ν. 7. ἸἘΤἩΠοουτῖ- 
15 1άγ1. ΧγΠ. το. ᾿Αχθόμενο σακέεσσι 
φως ἰσείνοισιω. Παν]. 

Κρέων γε σοὐνθέν»] Όιϊειαιε Μ5. Κρέων 

σὸ ἐνβένδ Τμεροπά πα Ἰαιά ἀιρῖαο οµπη 
Ματ]κ]απάο Κρέω», σό Υ ἐνβένδ. 

ἰτέαν] Ἡοδγεβία»: ἰπαίαι (1. ἠσέαι) αἱ 
ὀτπίδες, διὰ σὸ πρώτον ἐκ παύτης σῆς ὕλης 

χατασκενκσβηναι. ἰτέα Ῥτοργίς σα[ίη. 
Μαρς. 

Ἰσέων] ἨἩαρίαπα δα[ἱσπαγι, αξ µελίαν Ἠαᾶδ- 
{ατα Γγασύπέαπι, ἨοἵπεΥ. Μα]ε εΓσο ἘΒτο- 
ἆσιας εουίάπα νοτῆί, (Οαπίργιις ΕἸγρευη, 

ἀθεερέῖ, πέ Ρίο, αἴτηϊ]ϊ ΥΘΙΡΟ ἔτυς, οἳ- 

οαπη{εγεηί/ία οἴψρεί οἳ εμεις. ΠαγθΝ. 
Α]ά. Κεέων γε σοὐνθδ. (ο. Κρέων τὸ 

ἔνέέν».  Ἠοο 5ἵ τεοίθ οπιεπάαδδεηπί νυΙγὶ 
ἀοσοε, ποπ αΏῖ αἶία, Ὑα]οεκοπατίας αιιίοτα 
αἆ Ἠἴρρο]. 446. εἴκοντα ῬΤΟ νικώντω δοτ]- 

Ῥεπάυτη εοπ]εοῖθρδοί. ΕεΥΊΙαΛΗ. 
Τ06. ξυμμάχιοις Ἰάσπα εχρτίτωϊ{ Ώ]ς ᾳαοά 

συµµετασχόνσες δορὸς, Υ. 658. οοπιηιἰίογιο». 
Μαγκ!. 

Χωρεῖ,] Ἠγαῶδεπδ το ῥγώἰογίο. ὙΝΙὰς 
αἵτηϊ]α εχαπηρ]τη 5ργα ν. 149. εί ν. 650. 
γε] Ίεσε χώρει Ῥτο ἐχώρε, αγιος. 

Τηϊκο νογφιι5 χώρει ΡΟ ἐχιώσει 1εσί Ίαῦοι 
ΦέτασΏίπηθϊῖετ. Απ. ΟΤ. Ῥ. 125. ἍΒεοί. 

707. τὰ Θησίως γ᾿ οὐκ ὄκνῳ διεφθάρη:] 
Ἠοο εδ τὰ Θησέως γε σῇ εὐθυμίᾳ δι/σώθ». 
Φίς Ἠοπι. Πίαά. δ. ν. 999. Ενθ' οὐκ ἂν 
βρίζοντα ἴδοις Αγαμέμνονα δἱον, Οὐδὲ κατα- 

πτὠσσοντ᾽, οὗδ οὐκ ἐθέλοντα µώχεσθαι. Ἡ]ὰε 

Ε)ΗδίαίἩ, 1π Ἰοσμπῃ {ο]. 465. 1π. 99. 
/αΤΛΕΣ. 

707. 5. Ἠος νουεις ἹΜατκ]απάας Ῥο5έ 
ν. 716. εο]οςαπάος οοῄςφεβαί, καὶ ν. 709. 
1η οἵ πιυίαίο, αωα παμίαίοπο ΠΟΠ οΡΙΙ5 

εγαί, θα 5ἱ Υεγςι5 (ταπβροπογεπίατ. Αί 
πθαιις κὦν τῶδε, ν. ΤΙ7. {αεῖ]ο ραατ ἵπ- 
τογροπῖ ααι]ά Ιπίοτ ν. 716. εί 717. οἱ, 5ἳ 
ηιποίῖαπῃα, 4µςε 4ο ῦἨε5εο Εῖς αά]ῖοῖέ, {απη-. 
(παπη Ῥεσ Ῥαγοηίμεσίπ ἀΐσετο, αἱ πο αυῖά 
ἀείταμῖ Ἠιῖο ν]ἀεαίιτ, ίαίμας, ταςίο ΥεΓ- 
515 ἴ5εἱ Ίοετη δα ππη (πθραπίατ, Εεγπιαππ. 

Τ08. Βογιρῖ Ῥτ. αἆ ΒορΗ. (4. Τ. 1949. 
ε εοάἀ. Ἰαδεί: ἀλλ Τετ εὐθὺ,, λάμπρ 
ὤναρπ. ὅπλα, ΠΟΠ ἵετ'. ---- ν οί Ίεσθαι ρχῖ- 

πηαπα Ῥγοάιιεϊ 1π θεπιροτίρια5, ας αισ- 
ΠΑΘΠ{ΙΤΩ τοοΙρΙἁπ. : Βεοί. 

τοῦ. Καὶ συµμπατάζαντες, δο.] ἨΠαο ἆε 

Τπεραπῖς ο]ατο ἀἰοαπας: 5οἆ ἀποῦις Ιαπῃ- 
Ρ5 ργαεεάεπίίρις, ἆςε Πεςεο ασ!έατ, ἶπε 
π]]α ποία (1αΠ5ΙΠοιῖς. Ειτίριάϊς 5οΠέατα 
Ῥογερϊοιίαίειη εί «οπποχκίοποπα Ἠϊῖο ἀες- 
ἀοτο; δὲ 55ρίεοΥ ἆπος Ιδίο Υογδα5 Ῥτα- 
οεἀρηίε», 4ε Ύπε5εο, Καὶ μὴν τὰ Θησέω:. 

6, ᾽Αλλ᾽ ᾖετ᾽ εὖθνς, ροπί ἀευιῖρςο Ἱηέτα, 
Ῥοδί νοξσπα ἰσέῤῥοπος, ν. Τ16. αθί Ίουσπα 
υπ ορίίπης {αθυιηίασ. Ῥορίιαπα οηῖπι 

Ἠ]5 οί 5εημεπ!ῖθα5, πδαε αἆ ν. 717. Ρεγ- 
εσεταί ἆ4ε Οτοοπίε εί Τπεραπίς, (παηςῖε 
είαΐϊπι αἆ 'ΤΓιοδοί οί Αιεπίιεηξίαπα 65 
παιταπόάα»: ἀῑδπείία, Ῥτοαί ορογεαΐς, αε 

πίποαιε: αὐα ἵπ οοπίεχέα 41η οΟΠΕΙΠ- 
ἀωπίατ,  Αἀάπιοάυτα ῬτουαΡί]ε Ἠου πιῖηῖ 
νιἀρέασ: εί Ἱία «ΟΠ]ΙΙΠσΘΓΕΠΗ : 

κ 2) θμ ο 
Χωρει, ποὺν ἐλθειν ἔνμμιώχοις δυσθυίαν᾽ 

ει ΄ ΄ 

Οἱ, συµπατάξαντες μέσον πάντα στρωτὸν, 
”’ 3 ΄ 

Ἐ λτείνον, ἐ2τείνοντο. 

οὗ ππιαίαπα νΙάείατ Εαΐςςε ἵπ Καὶ αὉ Ἱη- 
{εγρο]αίοτε, ῬοδίιΙαπα ἀο 16 νετοις ἆε 
Ἴμεςεο Ιδίμο Ῥεγρεγαπῃ ἴπσοςίῖ Γαἱβδρηί: 
Ροδί ααοἀ, οἵ πεφµαφματη Ιπιε]]]σῖ ροµα1ε: 
καὶ, πηα]ο ϱμϊάετη, 5εἀ αἰᾳααπίο πηθ]]ας 
απσπα οἵ. Βοηπίεπῖα Ἠμῖο ἨΏοἨ αὐφιτηῖ]]α 
Ἠαῦοί Χοπορμποι Ἠ[ςπ. «τας. Ηρ. ΤΥ. 
Ῥ. δΙ19. Ὦ. Καὶ συµβαλόντες σὰς ἀσπίδας, 
3 [ον ᾽ ῤ 3 / . / 

ἑωθουνπο, ἐμώχιοντο, ἀπέκπεινον, ὤπέθνησκον. 

αΡί Ῥυίαδεεπ Χεπορλοπίεπι ςεγὶρείρθ ος 
8εΏδιι ἐμώχιοντο, ἐἑώθουν, ἑωβοῦντο, ὅτο. Ἠϊςὶ 
ν]άϊδδεπα 1,οπρίπιτη περὶ Ὕψ. 5εοῖ. 19. 
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Καὶ ἕυμπατάξαντες µέσον πάντα στρωτὸν, 

710 Ἔκτεινον, ἐκτείνοντο καὶ Φαρηγ γύων 

Κελευσμὸν ἀλλήλοισε σὺν πολλῆ [βοῇ, 
Θεν. ἀντέρειδε σοῖς Ἐρεχθείδαις δόρυ. 

Έε οο]]άσπίος (οέαπα πιράίαπα θχοΓοΙατῃ, 

710 Οεεϊάθραπί, οἱ οοεϊάοεραπέασ, εἰ ἀῑάερατέ 

Β1Ρἱ ππαίιο αἀ]ιογίαέῖοπες οὕτω ΤηβσΠΟ ΕΊάΠΙΟΓΘ, 

Εοτῖ, Ετοσλί]ϊάῑς Παδίαπα {οτίου 

οἴίατο εἵο υὲ οδί Ιπ Υι]σαίς, Ῥεά εέ σἷς, 
πα Ῥιίο φοχἱρείδςο, πα ἵπ Οντοραάία, 
Πο, ΥΠ. Ρ. 1Τ8. Ὦ. Ιπνεηῖο, καὶ σπροσ- 
πεσόντες ἐμάχονσο" ἑώδουν, ἑωθουντο": Έπαιον, 
ἐπαίοντο. «ἨἩατκ]. 

Καὶ συμπατάξαντες] (ἐἨας, Ἱπαμῖί 

Ἁατκ]απάις, ΄έ 4ο Γπεραπϊῖς εἶατο ἀῑομπ- 

αιγι  1άἀ νοτο αἀεο ποπ οἰασατα θ5ί, ι{ 
οπηηίπο {αΐδυπαι οί. ἘὈϊουπέασγ οηίπη ἆᾳ 
Τποεραπίς οἳ Αἰποπίθηδίρις πια], αι], 
Ίῃεςοο εί Οτθοπίο υαίτίπαιε Ἱποαπίρις, 
ῬγαρΗιτα ΟΟΠ5ΟΙΟΥΟ Ιποαῖριεραπί. Ότεοτι 
ςο]ῖσαί, ουπα ν]άστεί, η Π(αέατη δα απα {αγ- 
Ρατῖ, σία(ἶπα, Πθ ΠΘίΙΙΩ Ιπάε οοπεῖρετεπέ 
πηϊΗέας, τοἰἴα ατα οχεγοϊί απ εοπίτα Αί]ε- 
πίθησος ἀιοῖε; { Ἠεδειι5 οοΠίγα, πο ΠοδΠὰ 
πηθίια πποτας ἆμεστο νιάργοίαχ, ρατὶ αἰαστί- 
ἐαίο αάνοιδας Οτεοηίεια ρχοσγθάΙέα, ποζὲ- 
ἰε γαρίεπδ ατηιῖς Γιϊσεπίέδ, λάμπε ἀνας- 
πώσας ὅπλα: αιοὰ ππαἰα Ἱπίειργοίαέας 
Ματκ]απάας, οογτερέί αγηιῖς δρίεπαϊἰαϊς. 
Ῥ]αίατο]ας καθιστάντος εἰς τάξιν τὰ ὅπλα, 

Ῥατα]]ε]. Ρ. 17139. οἳ ΠΙΟΣ, Ρ. 1Τ15. μετὰ 
τῶν ὅπλων ἦκε. Ἠῖς αιίθίη Ῥοδηΐ5, ηθ- 
πϊηϊ, ΟΡΙΠΟΥ, ἀπρίαπα οί, ααῖπ ν. τοῦ, 
Τ08. ᾳπος Ματκ]απάι5 Ρορί ν. 716. «ο]]ο- 
οαπἆάος εεησεί, Υοτπη Ἠμπς Ίοσαπα οδ{- 
πεαπί. ἨΜιςς. 

ΦΙπο]πιος ΠΙΠΙοΤΟΣ Ἠαραί 195εἨψ]ῖ Υο- 
δυς ἵπ Ῥογοῖς 509. Θρήκην περώσαντες µύ- 
γις πολλν πόνω, Ύπ6πα 4 μπι αᾳηροτεί 
Ῥοχδοπυς ἵπ Βυρρ]. Ῥταί, αἆ Ἠες. Ρ. 
οἰπνίΠ. πυ]]ασι Ειηρίἀθϊ νθυδα5 ππεη/{ο- 
ΏΘΠῃ {6ο. ΠΗεγπιατιτο. 

719. Θεῖν. κώντέρειδε σοῖς Ἐρεχθείδαις 

δ6ρυ.] 4ά οοποιτγεπάµπι: Εγεολέ]ἰάϊδ αιι- 
έεπι Όαάπιοα γεκἰκεῦαίῖ ᾖασδία. 19 παπῖπ]α 
αυάθπι οομηοχῖοπίς 5ρεεῖες Ἠῖς 5ιαῦε5ί. 
Οὐνίαπα εταῖ, Θεῇν, κῴντερείδει, ο. απίθ 
γ]δο5 Οοάἱοες Δ. Ἑ. αιϊ ἨαῦεΠί αντερειδε 
ΡΙΟ κὠντέρειδε. Τ,ερο σἶπε α]]α πι{ΒΙΟΠΕ: 

καὶ παρηγγύων 

Κέλευσμον ἀλλήλοισι σὺν πολλῆ βο, 

Θειν’, ἀντέρειδε τοῖς Ἐρεχθείδαις δόρυ. 

5 

ΟΡΡΟΠΕ. 

Τρία, Θεῖνε, ἀντέρειδε, δαπέ γετρα Τπεῦα- 
ΠΟΓΙΠΑ 96056 πημίο αἁ]οτίαπάαπα,  δίο 
Αιοίος Ἠλοθςί 670. βάλλε, βάλλε, Θετνε 
Οεῖνε Παρηγγέων εί νοχ πλ έατῖς. ν]άε 
Χεπορμοη. Ἓλλην. ἵν. Ῥ. 516. Α. εἴ 
ἸΑναβ. νΙ. Ρ. 585. Ο. Ρ. 40δ. Α. Ῥ]πίατοἨ. 
Αταίο, Ρ. 1040. Ε. Ώε ἐρείδεν νιὰε κ ις- 
(ο. αἆ Απϊσιορη. Νιδ. 1978. εί (αδαι- 
Ῥομπ. αἆ Ἐαυῖι. 624. 

σοῖς Ἐρεχίθείδαις] Ατάομμις ΠΟΏΠΙΠ- 

α παπι Ρα βσἵέυχ ποπαἰπίριι5 Ῥχορτῇς αρυά 
Τχασῖςο», έ Πΐς, εί ν. 27. σὸ ἼἈργος, εί 
ν. 196. σαῖς ᾿Αθήναις, Υ. 956. σὰς ᾿Αθήνας. 

πυ{οσοσίε ργο οπηπ]ριις βορβος]ς δάΐρας 
Έγταππυς. ὁ Ζεὺς Πῖ, εἰ ὁ Απόλλων, Υ. 506. 
ὁ Λάϊος, Υ. 566, Τ48. σης Κορίνθου, 95δ, 
074. τὸν Ὄλυμπον, 1107. στὸν Λάιον, Τὸ. 

Έτ Ἱία αριὰἀ οδίθΓο5, Ῥεί ΟΠΙΠΕ5 ΠΙΠΠΕΤΟΡ 
δέ οᾶδιις, οχεθρίο ἀαίίνο θἰποι]απ, 1η ᾳπο 
ταχὶφοίτης Ιπνοπίο ατο]απα αραιά Ττασϊςος 
απίο ΠΟΠΙΘΏ Ρτορτίαπη: «45ΗΠ6, 4Π (0Π- 
Ξι]ίο, πεςεῖο. ἵ παπα οδέ εχοπιρ]απ ΈΠα- 
ηἰςς. 794. σῇ Εὐλαβεία: ιΏί Ῥτο έα σεια 
Ῥεγκοπα απιθηάα οσί ἡ Εὐλάβεια. Μυ]ίο 
(ππαοη 5αΡίας εί Πρεπάιας ατα] οπη]ί- 
έαπέ απίο ποπαῖπα Ἠα]ασπιοάΙ. παπάς 16υΙ{οΥ 
τοςεϊῖ Ροίεςί Τρμσ. Ταχ. 1499. σόν τ᾽ 
Ἐρινύων χόλον Φεύγων, δι. Ρίο σών τ’. 
ΏαΠη {Π ϊςίο ἀγαπιαίο Ἐρωνύες Ρ]ατίος ποπη]- 
ΠαΠίΙ, 6ἐ 5ΕΠΙΡΟΓ 5ἶπο ατίῖομ]ο. Ἠσο 
ποϊανῖ, απῖα α- υπ ἀοεϊσειπαϊς οὐβεγνᾶ- 

αμα νἷάΙ, ποπιπίρας Ῥτορτίϊς αγηοι]απα 

πουν Ρταβσῖ α Γτασίεϊ. 9ἱ αἀάῑάϊδοεηί, 

καρίως, ϱοΠ5θΠΣίδ66Ι: ἐιΠάεπη ΟΟΠ5ΘΗ- 

5υΠῃ ρταρίαγας, 5ἱ ἀἰχίδδεηί ΓΟΠῃΙΟ05 ΠΟΠ- 

παπ(ααπα οπατίοτε αγά ε]απ1 απίο ΠΟΠΙΠα 

αρρο]]αίῖνα: αιοὰ ΙΙ περαπί; 66ο Υεττα 

6-ςο 5οἷο. Ἠαίο Ἠυ]ας οαςδίοηῖς οί, 

ορίπος, απῖα Τταρῖαϊ νείεγονα Α{ίζαπη Ἰο- 

ααο]απι 5εφαοναπίας, 1π αὖα αγιου]ῖ 56- 
Ρϊςοίπηο πον οχρείπηπίαή, ί εΧ Ηετοάοίο 
νιάρτο Ἰϊσοοι. «ἈΜανγᾖί. 

ΝΙ5. ιαἴεταια εἰ Ὦ. «εν, ἀντέρειδε, Ρο 
απο οἀῖάϊ 9εο) α θείω, [ετῖο. ν]ά. Ἠ]ε». 
ν. 615. Ὑυ]σο, εῖν, κἀντέρειδε «4155. 

” 
2 
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Λόχος ὃ ὀδόντων ὄφεος ἐξηνδρωμιένος» 705 
οἱ 2 Ν / 

Δειμὸς παλαιστὴς ἦν ἔκλιωε γαρ κερας 

716 Τὸ λαιὸν ἡμῶν, δεξζιοῦ ὃ) ἡσσώμενον 
/ Ν ά ιο ᾽ 

Φεύγει σὸ κείνων᾽ ἦν ὃ 
φ με 

ἀγὼν ἰσόβροπος. 
-” . ” 

Κάν τῷδε τὸν στρατήγον αἰνέσαι παρην' 
”- ἩὉἹ ” Ν Ν . 

Ου γαρ τὸ νικὠν τους ἐ πέρδαινεν μόνον, Τ10 

Μαπίρυ]ας επίτη γΙτοχυπα οκ ἀεπίίριις θεγρεηᾶς παίοτΗΠ., 

Άεοτ Ῥε]]αίος εταί. Ἰπολπανϊε επῖπι σοτηα 

715 Βιπΐκίτυπα πορτα, 56ᾶ ν]είαπα α ἀεσίαο 

Τ]οτπα αἰπίκίσυτη Εασῖέ, ογαίηπε ορτίατηοη «ρηυα]ε. 

Ἐπ έαπς ογαί Ἱαιάσπάας ἀισ: 

Νοπ οπίπα 5οἶμπα ἀε ρατίό ν]ο]οῖ οοσί(ανΙε, 

κῶντέρειδε] Ἰποϊίαιας Π]αά Ἠοπιε. ν΄. 
γ. 191. ᾿Ασπὶς ἄρ ἀσπίδ ἔρειδε, εἰς. 

ἢτγο «ιδ. 
Ἐοτίο, εν κ ὤνπερείδειν σοῖς ἐρείδουσιν 

δόρυ, Ο,ΥΤετε εἰ αρρήιβετο, ΟΡΡΟΠΕΣΕ, ἴπι- 
Φύπρεπέϊδιι», Ἱπβισεπάθις, Λαδίατι. «Πεἰδῇ 

715. δεξιὸν δ ἡσσώμενον Φεύγει σὸ κείνων"] 
ος π]πιϊς αΏειιχάιτω θδί. παπα ἀεχίατα 
εοτηα ΤΓΠεροπογιπα ορροπεραίαΣ, σἶοιῖ 
Ὥροςθςςο εΓαί, βΙπ]δίο Αἰπεηϊεησίαπα; εἴ 
Ίος ἀεσέταπι οΟσγπὰ ΘΟΥΗΠΠ ἹπσΗπαν]Ιέ 5ἷπῖς- 
σπα Αίλεπ]θηδίυπη, αποπηοάο Ισιέατ νΙη- 
οεραίασ εί Γασῖεραί Ίάεπα ἀεχίταπη οοτΏ, 
Ῥτουί Ἠϊο πατταίαγ» Ίμεσο, πηπίαία υπα 
Ἠέρτα, δεξιου δ ἠσσώμενον Φεύγει σὸ κείνων' 
5ο]]]οεί α ἀεσίτο Ὠοδίτο εοσΏια θΙπΙδίγαπα 
θοτύπη Ρρε]]εραίατ: απἀάο ἀγὼν εταί ἰσόῤῥο- 
σος, (ν. 716.) πθπηρο, υέτίαδαιε εχετεῖέα5 
βἰπῖσίτο εοτπα Ρτοβίσαίο. ποἨ {απηεη 5έπῖείθ 
ἠσόῤῥοπος, 5εά οαίεπις ἰαπίαπι αποά αἆ 
Ρεαᾶῖίο». παπα εηυΙίαίας Οχεοπ(ῖς Ίαπα απίο 
(σ. Τ04.) ν]είις ἔμεταί. Δεξιοῦ ἠσσώμενον 
υέ γυναικὸς ἡσσώμενος, Α]οεςί. 15. εἰ Ἠε- 

ουὈ. 19354. ΑΠίετ Ίος εχρΗςαί ἨΗεαθ- 
Ἡ5, τείεηία Ἱεσίοπο νι]ρσατὶ. ἸΜατβ. 

δεξιοῦ] Τα {ε]ῖεϊρεῖπαε Ματκ]απάις, «ἰ- 
Ἶπς επιεπάαοπετη ποῦ ἀυδ](ανϊ τεεῖρετο. 
Έ. Α]ά. δεξιὀν, 5εειπάαπα ααοά Ίανυπα 
οοτηα ΑίΠοπίθηΦΙΙΤΗ, ἀασχίυπη νθίο Τηε- 
Ῥαπογαπῃ, οοάεπα {ΕΠΠΡΟΤΟ ἴεγρα Υεγςεε 
ἀϊερτεηίατ. ΠΜιρα. 

16. 55. Ὑάείιχ Ῥοξία Ῥος Ιπεοσίίαη- 
Παπω Ίαροις. 8ἱ οπίπι αἰπ]σίταπα ΑἰΠεπί- 
εηδίαπΏ «οτΏ ἵπ ἔασατα ΙποΗπανετίέ, 4190- 
πηοᾶο ἀεχίταπι ΤΠεβαποτυπη οοσΏ 51η]ςίτο 
Αἰπεπ]επεῖωπα ορροβίέαπα εοάεπ {εππροτα 
Ροίυῖε ἵη {ασαπα Υεγθυπι ἀἷά2 Αί Ὠαο 
πατταίο αριά Ἐλπῖρ. ποη αΌ ἨἩἨ[σίοπίςο, 
ααί Ἱπορεταίοτθ, αιί τεῖ πηϊΗίατῖς Ῥετίίο, 

εσί Ῥτοίθοῖα, 5εά αἳ Ἠοπαῖπε τη εί 5εττο. 
Ἠις εκοτοῖέις αἶας ποη α τε]αίῖοπε, παπι 
ΙΠίΘί 5ε Ἠαρεραηπί, ἀεποπιϊπαί, 5εά αῦ ϱᾱ- 
ταπι το]αίοπο αἆ Ίῃρεισι ῬταΗῖ 5ρεςείαίο- 
Τ6ιΏ. ΤΙ α ἀρχίαα οταηί αἷα ἀθχίτα Τηε- 
Ῥαποίυπῃ οί οἰπ]δίτα ΑίἩεη. Τσ πίταπ]- 
αιθ ἀθχίταπι αρρε]]αί, οοπίτα απΙδίτατη 
ἘἨοραποχυτη, ἀεχίταπι ΑίΠεΠ. νοσαί εἷ- 
Πϊδίαιπι. Βῖς ἀαεσίιπ Αίπρη. οοτπι, 
ααοᾷ εἰπίσίτωπα αρρε]]αί, απία φρεοίαΏίί 
ογαί α βἰπίδίτα, α 5ΙπΙδίτο «οτΏια ΤΠεραΠο- 
τυπα Πποπαραίατ, ἀεχαιπι ΤΠεβραποταπα 
οοπίτα α αἰπ]δίτο Α{ΠοηίσηδΙΙπη. Πεαίή, 

717. Κῴν τῶδε, δςο.] Απίε Ἠωπο γείδµτα 
ΙΠΕΘΙΘΤΕΠΙ ἆμος Ιδίος Ιαπιρος 4ε ΤΊεςεο, 
ααῖ πηωπς Ἱπορροτίωπο οοἱοζαπίας 1η τς- 
ἀῑο πατταιϊοπῖς ἀε τερας Οτεοηάς, σ. 707, 

708. 
ὧν δ) ἀγὼν ἰσόῤῥοπος. 

Καὶ μὴν τὼ Θησέως οὐ» ὄμνω διεφθάςη' 

Αλλ’ {ετ᾽ εὐθὺς λάμπε᾽ ἀναρπάσας ὅπλα. 

Κάν τῶδε τὸν στεωτηγὸν αἰνέσαι παρῖν' 

οὐ γὰς, ὅτο. 

7π Ίαο φµογμε γε ἱπιρεγαίογεπι εχαί ἴαι- 
ἀαγε: Ά]οπ επῖπι δοζισα, είο. Ὁ αβηΐο τοᾶ- 

οῖς οοσῖίο, ππίπας ἀπρίίο ἄε ας τορ(]έπι- 
οπο. ΜΙΠΙΙ {αππεη ἵπ εοπίεχία πιυίατε 
ἀευιῇ. Τὸ νικῶν τοῦσ᾽ (ν. 718.) θδί κατὰ 
φὸ νικῶν τοῦτο, ἴπι Ίας ρατέε υἱείγῖςτ. 1ήαγΚΙ. 

718. ἐκέρδαινεν] ΤεΡο ἐκήδαινεν, ομταδαί. 
Ἠεκγο]μῖας: αηδαίνε, µεριμνῶ. -Μιδα. 

γμ]σο ἐκέρδαιεν. Μαρβρτανίας οοπ]οῖε 
ἐκήδαινεν, Ὑακεβε]άϊας ἵπ ΒΙ]ν. Οπε. Ἐ. 
ΙΥ. ρ. 179. τὸ νικῶν τοῦ) ἐκέρδαινε. Ῥαπθ 
Ίαοτυτω {αοῖς ἀαχ, ν]ποεηίο αἰίετο οοτΏυ: 
64 ἵη Ίμοτο {αεϊοπάο αυ ἴαηάετα Ίθυ5 
Ῥοείία ορ Ουβρτορίετ τεροφιῖ ἐκύδαινεν. 
Ἠεκγο]ήως: κυλαίνε τιμᾶ, ἀξιό, Φαυμάζει 

--- άμμος, 
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2 αι 4 , 3 Ἆ / 3 / μη 

Αλλ ὦχετ εἰς τὸ κάμνον ο/πείου στρατου: 
.. ”/ ςι.- ' η. ΣΑ 6/ ε . θό 3 

Τ90 Ἔρρηξε δ αὐδῆν, ὡσθ υπηγΊσαι γθόνα 
αν -” Ξ . Σε) / 

Ω παῖδες, εἰ µῆ σχήσετε στερρον δόρυ 

-“- 

Θάρσος ὃ ἐνώρσε παντὶ Δαναίδων στρατῷ. 

Σπαρτων σόδ᾽ ἀνδρῶν, οί χεται τὼ Παλλάδος. 

Αὐτός 3 ὀπλισμα σουπιδαύριον λαδὼν 

Φος Ἱνῖέ αἆ ον Ι4Ὀοίαπ5 5α1 ΘΧΟΥΟΙΙ1Ι5. 

730 Ἐάϊαϊε αιίοτα Υοσθί;, τι{έ ίοιτα χοάἆρτεί 5ΟΠΙ{ΙΙΤΗ : 

Ο αΠπ, πῖ]ςϊ ςαςΗπιαεγῖεῖς τισϊἆατα Ἠαςίατπα 

Βρατίογυτα Ἠαπο ΥΙτογπη, Ῥεπίογαπέ τος Ῥα]]αάϊς. 

Τηα1άῑέ απίοπα Πάποῖατα {ο εχετοῖτιῖ ΟταπαϊάατΗπη. 

Ίρσεαιε εοττορία Ἑρϊάαιιτῖα ατπιαίυτᾶ 

ἐγκωμιάζε. ἸἨοππετας Π]αά. Χ. 67. φόέγ- 
γεο δ,, ᾗ κεν ἴπσθα, καὶ ἐγρήγορθαι ἄνωχθι, 

Ξιασρόθεν ἐν γενεῆς ὀνομάζων ὤνδρα ἕκαστον, 

πώντας χυλαίνων. ΓαοῖεῦὈαί Τηοσειι5, ααοά 
ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΩ, 1Τ]αά. ΤΥ. 959. οὓς μὲν 
σπεύδονσας ἴδοι Δαναῶν σαχυπώλων, σοὺς 

µάλα αρσύνεσκε παριστώµενος ἔπέεσσι». 
ΠΗεγπιαππ. 

90. "Εῤῥηξε δ) αὐδήν,] Έτεαιεης Ίοει]- 
Πο, τε] ἔρῥηξε φωνὴν, Ό]ετῃ. Α]εχ. Ῥαάαρ. 
11. 1. ρ. 179. οί γιπιρετε Όοσεπι Για βηῖς. 

Λ{αγζ. 
Τ239. οἴχεται σὰ Παλλάδος.] Ῥετῖίε σὰ 

Παλλάδος, Ῥοβῖας αάαπι τὰ Κεκροπιδῶν, 

ουος Υειδυας αἀπηῖξῖςδοί. παπα {ογίῖς ατσι]- 
ππεηέτΏ εί Ιποϊίαπεηίμτα Π]ο ὤ.γο υ]άστῖ 
Ῥοίεταί τος τε]ὶσϊοηῖς ϱπαπῃ τες εἰνῆϊς, σὰ 
᾽Αθηνῶς άυαΠῃ σὰ Αθηναίων. «ἸαγΚζ. 

725. Θάρσος ὃ ἐνῶρσε σοαντὶ Δαναῖδῶν 
στρατῷ.] Εἰιοίαπι υετο ἴιαϊαϊέ ἐοξί επεγεἲ- 
ἑωῖ Παπαϊάιωπ. Οιϊςηαῖς εὐπα ϱυΤα 16- 
Βατῖέ, ποςςς5ε οτῖέ υέ Ἠϊ]ο «ποπ Ἠατοαί 
Ιῃ γοςς Δαναϊδῶν, (μα 5Ιση]βεαπίατ «ἄτ- 
δῑυὶ, Ῥτορτίε: νιάε Ότεςι. 867. Έταστη. 
Ατελπε]αϊ, Ρ. 456. ο. Ἑατῃ. εἰ ίοτ, ποιο 
υπουαπι αμΐθτ, 1η ας {αῦ. ν. 141, 1900, ̓  
1950. «απ γετο πυ]]ῖ εγαπέ Δαναῖδαι 5611 
Αγαϊνί ἵηπ Ἡος Τηεςεῖ εχοτοῖία. Ἠεσίαί 
υάέ Δανα! δῶν Ιάθτη 5ἷί ααοά Ἑλλήνων, σγα- 
εογιση, υί αρ. Ἐτίρ. ΤρΗ. Αι]. 557, 559. 
Ττοαά. 449. οί α)βί ραςθῖπη. Βεά πεηιε 
λος τοείο ῥρτοσθᾶσέ, θέ πἰπηΐαπω ἀῑςθί. ΏαΤΗ 
Τπεραπϊ, ος δι τοσῖ, οταπί Δαναΐῖδαι 
56 Ἕλληνες, Φαιε ας Αἰπεπίθηςες, αἱ 
Ατρινί: Αἀεο υί Ὠσςο Τηοσοἵ οτα(ῖο ἵπ- 
ἀῑάϊςςεεί βάιοῖατη Ἡοςεῖρις δις, Τηουαπίς, 
2εᾳυε αίᾳαε παΗαδας ςαῖς Αἰπεπιεηδῖρις. 
ας ρτα{απᾶα εταπέ, πί «οἴεηπε Γαοἶπις 
Ἰηιετρο]αίοχυτΏ Ὠῖὸο ρετερίσστος, ααῖ οοπίτα 

Ἠ]ςεοτίαπη, θέ 5οΠΣΙΙΠΙ, 5 ρθϊέεγιιηί Δαναί- 
δῶν Ῥτο Υοςε πηῖπιας 81 ρῖ ποία, Παραλίω». 

ἨΠ1 επῖπι Ῥατα]1, αί 5αρτα ποίαγ! αἆ ν. 665, 
669. οοπςΗέαεταπί Ίεεναπα οοΓΠΙ ἴπ 6ΧΟΓ- 
οι Τμοςεῖ: εί Ἆος οοτπα α Τηεβαπῖς Ιπ- 
εἰπαίαπα εταί, ν. 715. 719. δί Ἠῖο α Τῆ6α- 
56ο τετ]. Ώθηιιθ αἶἷα εσί νοκ Ρρταίογ 
Παραλίων ας Ἠπῖς Ίοεο εί νεα «οἩΠ- 
νεπΊτε Ῥοίΐοςι. Ὦε Πα]αςπιοᾶῖ ταυ{α(1οπῖ- 
Ρας 1π ποπη]ηῖριις Ῥτοργῆς υίάο ἀοοιῖςεί- 
ΠηΙΠ Ώοτν 1 παπα αἆ ΟΠατίοη. Ρ. 606, 
607. ταὈί Ῥτο ᾿Οθρυάδου Ώυτς Ἱεβίξαχ Μιβρι- 
δάτου. Μαν. 

παντὶ Δανα; δῶν στρατῷ.] Ῥτο Δαναὶ δῶν, 
αμοᾶ πιαπ]{εςίᾳ γΙΙοξυτη ο5ί, τεροπῖΐ ΝΤατ]κ- 
Ἰαπάι5 Ταραλίων. (τοάεῦαι επῖπῃ, Ίαγάπα 
εοτηα οχετεῖίας ΑίΠποεπίεηςῖ, ααοά Τῃο- 
Ῥαπῖ Ίοεο οεἆςτε εοὔσεταηί, εχ Ρατα]ῖς 
5ος οοηςςδο; 1ά αιιοά ἶίας ἸοοοτΙπῃ 
τοζαίαξ, ιί αἆ ν. 665. οχ Ῥαμξαπία ἀοονῇ. 
1,οσεπάωπα Ο6ΠΏ5ΘΟ Κρανα; δῶν, «4ἱ]ιεπίει- 
δίωσπι, α Όταπαο, αωῖ ροδί Οεετορεπη ΑΙ - 
5 Ἱππροτίωπα {εηυῖ. Τσε θΠηΙπ ΥΟΣ 
Κραναῖδαι ΠΙς(ΙθπΏ αΠθῖ, ααοά 5εἶαπη, Ι6- 
δαΐυχ, ηΙμΙ] ἔαταεΏ νοίαέ, Ιέα ἀῑσίος {αἱ5εο, 
απεπιαάπιοάυπα ϱΟεετορῖάα α Όεετορς, 
Ἐτϊεμιποπ]άα (Ἐπρίαιμ. αἆ Ἡ. α.) αὓ 
Ἐτίελιμοπίο, Ἐτεσμιμίάς αὖ Ἐτέεμίμεο, 
ΤἩρείάς α Τμεδεο, Οοἀτιάα (Ερίαίὴ. 
αἆ ΤΠ]. β’.) α Οοἀτο ἀῑοα 5απί. (ταπαῖ, 
αοά απίϊφαίς (επροτίρις εὔαπα γα]σατε 
ΑἰιοηῖεηςΙΙΠῃ ΠΟΠΠΕΠ εταί, ΡαίτοηΥΙΩΙΕΙΠΙ 
νὶάρίιτ αῦ εοάρπα «ταπαο ἀεάισίωπῃ. Τία 
οπίπι Ττοῦ α τοῦ, Τεαοτ α Τειστο, 
Ἠε]]επος αὐ Ἠε]]οπε, Ίοπος αὖ Ἰοπε, 
Αεμαϊ αὐ Αεἶαο, 1,ε]εσες α Τ,ε]εσο, Ο- 
Ίϊεος α Ο1]]ςς, σεπΏ]ε ΏηΟΠηεΠ αἀερᾶ 5υπῖ; 
4ἀθο, τς απςιΙςεἵπηπαπω Ῥαϊτοηγτη]- 
οοχΏτΏ {οαπα εγεάΙἀτῖτη, ρτ1ηδᾳ 1 8ΤΩ {ΕΤ 

9 4 



250 ΕΥΡΙΠΙΔΟΧΥ 

726 Δεμῆς κορύνης, διωφέρων ἐσφενδόνα, 
Ομοῦ σροχήλους» κἀπικείμιενον κάρα 
Κυνέας 9ερίζων, πἀποκανλίζων ζξύλῳ" 
ἸΝ]όλις δέ πως ἐτρεψεν εἰς Φυγὴν πόδα. Τ90 
Ἔγω ὃ ἀνηλάλαξα, πἀνωρχήσώμιην, 

7325. Ἐοτπιϊάαδῖ]ῖς «Ἴανα., Ἠιιο ο Ί]]ας οα γι Παείαης νιρταραί, 
ΒΙππυ] εοἶ]α, οί εαρι{ Ἱπάαέμπα 

6αἱεας ἀεπιοίοπς, οί Ἰσπο ἀσίσαπσαπς, 

γήκααο {απάσπι «οπγοτίῖ{ 605 ἵη Επσαπι, 

Έγσο αιίεπι οχε]απηαν!, οί σα]ίαν!, 

τηΙΠΦ{ΙΟ ἵπ ἴδης Ἱηνοπία 6596. Ὠυοά οἱ 
Α{Ποηίρῃςος α Όταππο Ογαπαῖ ἀῑσιῖ πιΠί, 
ααῑς ἀαλίτοί, οἵατα Οταπαϊάας ἀῑςῖ Ρο - 
1950, αποιηαάπποάιπα Αγσίνί α Ώαπαο Τα- 
παῖ εἰ 1)απαϊάαρ πιι]]ο ἀῑδογηϊπο αρρο]]απ- 
αισς. θεἨγ]α» Ῥοττο ΑἰΠοπίρηςος παῖδας 
Κρανάουν ἀῑδετίο νοσαί Ἐπηεπῖά. ν. 1041. 
ος εί Ερίσταπηπηα!ῖς αριαἆ Τ,αὔγήατα αἱις- 
{ΟΥ Κρανώον Κέκροπός σε πολισαι. Ὀο θα- 

{τοηγπη]εῖς νῖάς, 5ἳ νασα!, Ῥαμσαπ. Ρ. 429, 
1. 45. Ἐά. Ἠαπον. Τ14. Άμα. 

Κραναῖλῶν] λυτί Δαναίδῶ». Μιδστανῖας 
α515 οοπ]εοίταπα Θ14Π1 Βγπιαςςο πηϊΗί νῖ- 
ἀεραίις, αἱ, οἵαιη 5ἳ ἀσρθοοί ΟΧΕΠΙΡΙΙΙΗ, 

υΙ Οταπαϊἆαν νοσατοπίαχ Αιλοηίρηςος, 1π 
{εχίπα ταε]ρῖ Ῥορ56ί. ΙΠ6ΥΊΛαΠΤΑ. 

Τ94. σοὐπιδαύριον] Ῥρο[ίαπα ηρπιρο Ῥο- 
τπιρλεία Ἐρίάαιτῆ, Ἑλαίατοι, ἵπ Έμεσρο, 
Ῥ. δ. Εά. Μιορῃ. ἍΆ{ιιασ. 

ὕπλισμα φοὐπιδαύρειον λαθὼν Δεινης κορύ- 

»ηε)] Γεδεῖ εἸαναπα νοσαι Ἐρίάαιτῖσαπη, 
αυἷα Ἐεηρ]ῃείοπι, Κορυνήτην ἀῑσέιτα, 1π 
Ἐριάαιτο οςςἵδαπῃ, ϱα δροΠανίε. Ώο αιια 
το Ώσο Β]ιίατεΠ., 1π ΈΠοσρο ---- Καὶ πρώτον 
μὲν ἓν τῇ Ἐπιδαυρίων Περιφήτην, ὅπλῳ χρώ- 
µενον κορύνῃ, καὶ διὰ τὍῦτο Κ2ρυνήτην ἐπι- 

καλούμενο, ὥἁπττόμενον αὐτοῦ καὶ κωλύονσα 
πριώγει», συμβαλὼν ἀπέκσεινεν. “Ἡσθεὶς δὲ 
ση κορύνη, λαβὼν ὅπλον ἐποιήσατο, καὶ διετέ- 

λει χώμενος, ὥσπερ ὁ ἩρακλΏῆς σῷ δέρµατι 
σοῦ Λέοντο. Ἠσαο οἴῖαπι ουρογνανίί νὶτ 
πηασπα ]εεί]οη]5, 1ο. Ῥτοάκιας. ᾖΏαγπον. 

Ἰ26. Ὁμοῦ τεαχήλους, κώπικείμενον κάρα 

Κυνέας οερίζωνι] Νοτίιπί, ἰπιιί οοῖα, εἰ 
ἴπιδεγίιηι οαριέ (σαἱοφ ἀθπιοίοης. 96]0- 
Ίοη Ῥτοβαο εδ: κυνέας] ο σαἶσα 4επιοίεχι». 
1η{ε]]οχῖί ἐκ απίο κνγέα:, ϱαπι νοσεπι οἳ 
Ί]α ος Ἱπίοχρτείος ποθθρογιπί Ῥτο 5οομπάο 
εᾶδι ηυπηεγΙ φἱησι]ατῖς, απ] {αΐφθθί κυνέης, 
ΒΟΠ Χυνέας, θιοᾷ Ὠοτῖσαπι θδ. ηο(ιθ 
Ῥεπε γογέπί ἐπικείμενον κυνέας, ἴποεγέιτι 
βαῑεω. κυνίας δι αοομδανας Ῥ]ητα]], 8 

τεςίο κυνέη: οί κάρν ἐπικείμενον (εἱπσυ]ατίς 
Ῥτο ϱ]ηγα]1) Ἀννέαε, ε5ί, οαρίία φμῶ ραἶεας 
ἴπιροδίίαν Παθεδαπί, Ἰοειίοπο ε]εσαηέῖςεῖ- 
Τηα. 8ἱο σραγωδοὶ ἐπικείμενοι κράνη, ἐγαρωαϊ 
φιεῖ ἴμιμοσίία» Παῦοπί (σείαπ{) ἴαγυας, αριιά 
1 μεἶαπ. Ώο Ογπηπας. Ρ. 936. εἆ. ἄταν. 
Ἰάεπη Νανῖσαηί. Ῥ. 495. ᾗ πρύμνα χρυσοῦν 
χηνίσκον ἐπικειμένη, Ῥιργίν φιιῶ απδεγοιι- 
ζωπι αιγειπι ἰπιροδίέιπι Ἰαθεδαί. ει 198 
Αάγ. Τηάοςί. ρ. 684. κιθάραν ἔχων ξυλίνους 
κόλλοπας ἐπικειμένην', εἰέμαγανι ᾖαῦεχι οί 
Τπιροπιεθαπιέιιγ υεγέἰεῖ]]α Πίσπεα: Ἱ. 6. ου]ας 
νοτεϊεῖ]]α οταπί Ἰσηοα. Ἠετοάϊαπας Πρ. 
Ύ. «αρ. Χῖ. 4ο Ηε]ιοσαβα]ο: εἰς εἶδος σιά- 
ρας στεφάνη ἐπικείμενος" ἴπιμοδίίαπι ᾖαδετι 
(1. ϱ. σεδίαης) οογοπαπο πι αρεείεπι ἐἶαγεο 
ονπιαίαπι. Ἰπ οάῖι Όχοι. Ι1Τ04. αὖα 
εοἶα εσί αἆ τηαΠΙ5. 5ἷο Ἰοσ]αχ, ΠΟΠ στεφά- 
»ην, ααεπιαάπιοά τη ορογίμί, ορίποτ. ἩἨο- 
ΏΠΘΓΙΙΩ Εοτίθ ἴπ απΙπιο Ἠαριμε Νοφίος, Π]-- 
4. Ἐ. 497. ἀπήραξεν δ χαμῶξε Αὐτῇ σὺν 
πήλικι κά. Ἑ]αδάεπα ταοηῖς εσε Ιδιιά 
πολη, [ογον ἴπιδογίρεί ποπιῦια γεσι : 
εί ππα]ία τα]ία αριά Τ,αῖπος Ρροξίας. 

ΜήαγκΙ. 
Ορπιο Ματκ]απάας: «« κυνέας θδέ ας- 

ομσα(ῖνας Ῥ]ηγα]ί α τθοίο κυνέη, 6ί κάρα 
ἐπικείμενον (5ἵησιι]ατῖς Ῥτο Ῥ]ατα]1) κυνέας 
εδί, οαρία, φιισ ραΐεας ἰπιροδίας ᾖαδεπί, 
Ἰοεμῖοπο εἰεσαπίϊοῖπηα, Βἱς σραγωδοὶ ἔπι- 
κείμενοι κράνη, Ἰταρααῖ, φιαῖ ἴπιροδίίας Ίια- 

δοπί (σονίαπε) ἰαγυαβ, αριὰ Ἰμαεῖαι. ἆθ 
6Ύπιπας. Ρ. 9566. Ίάεπι Νανῖσ. Ρ. 495. 
ᾖ πρύμνα χθυσοῦν χ΄ηνίσκον ἐπικειμένη, 21ῤ- 

2185, φις απιδεγοι{έπι αιγοιηι Ιπιροδίέιπι 
Λαθεζαί. αἵ Ἱα αἆν. Ιπάοεί. Ρ. 584. ἨΜιιςα. 

1.6σς, κὠτικειμένας κάρα κυνίας, εί σα- 

ἴεας οαρι, Ἡ. ϱ. εαρ]άθας, Ιπουπηθοηίος. 
1εεἰδῇ.. 

Το]]επάα ἀῑδιίποίο ῬΡοδέ ἐσφενδόνα, θἳ 
ραυ]]ο Ῥ]εηῖις ἀῑδιπσιοπάιπι Ρροδέ κάρα, 
αέ Ἱία τοτίαίαχ τοέα5 Ίουις5: Εύιο οί ἴιαε 
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“/ ρω 98 3 / 

780 Κάκρουσα χεῖρας. οἱ ὃ Έτεινον εἰς πύλας, 
λ Ν Ν ΔΝ ιο ΔΝ / 

Ῥοὴ ὃξ καὶ κωκυτος ἦν ἀνα πτολιν 
/ ας Ἡ / 

Μέων γερόντων" Ἱερά τ) ἐξεπίωπλασαν 
/ ”/ -” 

Φόξω. σαρὸν δὲ σειχέων εἰσω μολεῖνν 
μ λ / 2 / / 

Θησεὺς ἐπέσχεν' οὐ γὰρ ὡς περσων πὀλι 

750 Έτ εοπιρ]οθί ππαπίρις. ΤΗ νετο {οπάεραπί αἆ ροτία». 

Οαπιος ααίσοπα οὲ αα]α]αέιις ογαέ 1π υΥΏο 

1 άνεΠΙΙΗ, οἱ 56ΏΗΠΗ, δὲ ἱπιρ]οραπί (επρ]α 

ῬΠειι. Οἶπι αιίσοπω Πσογοθί ΙΥΥΙΘΥΟ 1Π ΊΤΡΕΙΗ, 

Τ]θρειις τεργοςρῖέ 505: ηΟΠ οπῖπ οχρυσπαίπα ΓΏοΠΙ 

ᾖασίαπ»δ, εἰαναπα 5εἴ]]οεί, Ιαοιζαδαίμγ εοῖῖα 
εἰ οοἰῖο οαριαέ εοτι}ιπιοίιγπι; ᾳαΐθαδ ἄεπιε- 
έοπ εἰ ἀείγιώιοατιδ {σπο. ὮῬτοιδής θΠῖπη 
αεεθᾶο Οαπίθτο θείο. κώποκαυλίζων Ἱεσει- 
ἄδας. ΠἨεαί. 

Τοτ. κἀποδαυλίζων] ἘῬ]αςεί εοπ]εείπτα 
ογιάἰίοταπῃ, Ρτο Ισπογαβῖ]Ι Ίας νοςο Τερο- 
ΠεΠΕΙαάΠι χώποκαυλίζων, ἃ χαυλὸς, αι: 
υέ 5οΏςις5 οἵί, οἱ {γιους ἀεπιείοηδ. Ατῖδ- 
1ορΡΗ. Ἴππ. 899. σοὺς καυλοὺς Τῶν εὐθυνῶν 
ἐκκαυλίζων. ιαὈὶ Ῥε]ιο]ίαδί. ποίῖαξ πηείαρ]ιο- 
τατα 655ᾳ αὐ ἴῖς ααῖ σαι{ες οἴεγιηι ἀε[γῖτι- 
πιω. Τπασγάίἆε» εἰαίατ ἵη Τιαχίείς: 
ααἵ Ίοεις ε5ί ΤΠ. Τ6. ἀπεκαύλιζε τὸ προξχιον 
σης ἐμβολΏε. Ὦε 3ερίζων Ἠοςυ Ίοεο νυίάε 
ΟΙ. Βαἱμετ. αἆ Ματίη Αῑοῖς, Ὁ. ᾿Αμᾶν, 
οἱ Νοδσαπι Οτοςί. 128. ΛΜαγκῖ. 

κὠποδαυλίζων] Ἠεείοε Οαπίογις κπο- 
καυλίζων. ἈἘτοϊίαη. Ῥ. 17. ἀποκανλισθη, 
οἷον καυληδὸν κλασόῃ. Ὦτοςορ. Βο]]. 6ος. 
1ή0. ΤΝ. ο. 99. σοῖς ἔίφεσι παίΐοντες ἀπε- 

Σαύλιζον πῶν δρράτων σὰὼς αἰχμώ». Τυι- 

εγά. εἶίαέιις α Ματκ]απάο: ἀπεκαύλιζε τὸ 
προέχον της ἔμβολης. ΤΡ. 1]. ο. Ἴ6. 

Λήιςσ. 
Κυνέας εσίζω»,] Τῆς κυνέας ἀποθερίζων φὸ 

κάρα, ἐπικείμενον σραχήλ.ι:. Κάπδαυλίζων] 
Ἠος νετυτιπα νατίος ΟτΙεοῖς 5εγιρια]ος5 {6- 
εἷἴ. Ἠίς (1ο. Βτοάσιας) ἀε[επαῖι 1εείῖο- 
ΏΕΠΏ, οί ρυίαί, Ἠαπο Ῥρασηα ΠΠΟΝΕΠΙ αὐ 
Ἠεδγοβίο εχρ]ἰσαϊαπη ἵπ νοςς Δαῦλιςν ἑορτὴ 
ἐν Άργει, µίμημα τῆς Τροίτου πρὸς ᾿Ακϕίσιον 
μάχης. Ἐσο Υετο ΠΙΗΙ] ἴπ ἴ]]α ρασΠαᾶ Πῃθ- 
πηοταβ!ῖ]ο φοίο, Πὶδί ααοά, οὐπι εἰγροαῖῖ 
οπηηςς Ῥιισπατεπί, ({111η ΡΓΙπΙΙΙΩ «ἰγρεῖς5 

Ἰηνοηίῖς) «αιο ἵαπάσπα ππατίο Ητίηηο 
ἀϊδοεδδιτη. Όιατο Ἠος πμ] αἆ Ἠποπι- 
Ῥωτῃ. Ῥοαρα]α οχροπῖε ΕΠοπο ἀθάο]ατο, 
νε] εοπίιπάστε, οἱ ἀθάμοῖί α δαυλὸς Ῥτο 
δαλὸς, ο. Ἐρε οί Δαυλὶς τος Ε]οοῖάϊς, 
Ἠοπι. Πίαά. β’. ν. 550. Θοά αμῖά Ίου 2 

«ζμς ]ασῖι ἀποφαυλίζων, ἨἩΟΝ α φαύλος, 
ααοά Πο πμ] οἰσηίβεατεί, 5εᾷ α φαυλία, 
σοηι15 οἶθα, τί 5ίί εἶαυα ἀεπιείοπς, ΘΟΓΠΙ 
Ἰηδίαγ, απῖ οἰἴναπα νετρεταηΏί. Αέ πες Ἠος 
Ρ]ασοί οοπηππθΠ{τΏ, Ἠθα ας αἰία Ἰοείῖο ἆπο- 
θραυλίζων  ὙΝΕΤΗΠΙ κζποκαυλίζων ΟΠ 
Οαπίστο, ΑἈπηϊ]ο Ῥοτίο ει Ώιροτίο Ἰ]- 
Ῥοηι{α5 Ί6σετεπ), η οἆ 51ρηϊβεαί ἀεσιμίίο εέ 
εαδεἰπάο πια σιπι ἱμδο οαιζθ, ποἩ πποᾶο 
ααοά αβἸη[ίαίεπα Ἠαῦθαί ουπα Βσιτα, {τθ- 
ααεπίῖας Ῥοδιῖ» αρ]ίαία οί ρα αἶρις, ν. 458. 
Ἡθπηηαο Τατοι]πΙϊ Ηϊφιοσία, παπα αἆ Ιδέαπα 
Ίοουπα αῖσιηὰς; 5εά αιιοά νεταπ ἷέ 
νετο Αεουπα οἱ 1ρ5ῖ Τμασγαάϊιάϊ ΤΙ. Ἴ6. 
αδυτραίαπῃ.  ΑΠοθιϊα ΙεσεΓοΠ κζπολω- 
σίζω», αος Πρευπηπηθί νειράπΏ 4 οαἆθπῃα 
χο 1Π Ίας ἴρδα Γαῦα]α οσστεῖς, ν. 450. 

αγπΕδ. 
98. Υι]ἱσαίιπ ἔτρεψεν τωυίανῖ 1Π ἔτρε- 

Αα ταῖῖο δέ Ιπ ἨἩ οτας]αῖς, ν. 841. 
μόλις δὲ, πώντα δρῶνπες, οὐκ ἅτερ τοόνων 
ἐσρεψώμεσ» ᾿Αογεῖον εἰς φυγὴν δόρυ. 

Ηεγπιαπῃ. 
Τ250. Κῶκρουσα χεικαε.] Ὁι ἴ]ο αριἀ 

ΑτδΙορΗ. ἙῬ]ι. Τ59. ᾿Εγὼ δὲ τὼ χεῖρ 

ψαν. 

ἀνεκρόσησ ὑφ ἤδονη. "Ἔσεινον, 56. ὁδὸν 
ἐεπάεύαπέ 1{οΥ. δῖο 1ΡΗ. Αι]. 490. αλλ’ 
ὡς μακρὰν ἔτειον Ιπίε]ϊσο ὁδόν. Ατίδ- 
τορΏ. ΓΠΕΦΠΙΟΡΙΟΥ, 1917. φεύξει καὶ τενεῖρ 
Ὡς στὴν γυναῖκα. «ἨΜατήῖ. 

«« ΑτίδιορΗ. ΤΠοδπιορ]οτ. 1917. φεύξει 
καὶ σενεῖς Ὡς τὴν γυναῖκα. ΝΙατΚΙ. φεύξει 
κἀτενὶς, Ὑαἱεκοπατ. αἆ Τ{πεουπέ. 1. 113. 

Ρογ. 

ἔτεινον εἰς πύλας,] Ρίο Χοπορμοι: ἔσει- 

νον ὤνω πρὸς σὸ ὄρος. Ουτ. Ἐχρεά. 10. 

1Υ. Ρ. 904. Εν. ΕαΠ5. 1635. Μιως. 
755. Ὀοσταί δὲ 1 οὐ[ε, ταα]ς Ρροδί χα- 

ρόν. οαπα Παῦοί Ῥατπεσας, εἰ 0ο. Α. ἙΒ. 
ααίπ ος Α]ά. οί Ἠετνας. αι απ]Ώ Ῥτο 
παρὸν ΟΠ τεςίο σσαρώ». Ματ]. 
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796 Μολεν ἔφασκεν, ἀλλ᾽ 

ΕΟΡΙΠΙΑ ΟΠ 

τά ΄ 

ἀπαιτήσων νεκρούς. 
/ Ν Δ ς ” λ 

Τοιόνδε τὸν στρωτηγὸν αἱρεῖσθαι χρεων, 
1 ο) ” - / 
“ὋὉς ἐν τε τοῖς δεινοῖσίν ἐστιν ἄλλιμοςυ 

Ἰισεῖ »», ὑθριστὴν λαόν" ὃς πράσσων θελὠς» 790 
/ ο 

Έ]ς ἄκρωα (θηναι κλιμάκων ἐνγήλατα 
οφ - ος 2/ 
740 Ζητων, ἀπωλεσ ὀλβον, 

ΧΟ. Μον τήνδ ἄελπτον ἡμέρων ἶδο 

ῷ χεῆσθαι παρη». 
». ϱ 0 κ 

υσ εγώ» 

795 Ὀϊσεραί 5ε γεηῖςεε, 5εἀ ταρείαπι οαάανοτα. 

Τα]επῃ οροτίεί εἰἴσεγε εορίατυπη ἆασαπῃ, 

Ου] εί 1η ρεπΠου]ῖς δέ {οτεῖς, 

Έτ οἀετῖί ρορι]άπῃ Ιπςο]επίοῃ]. ο 1π 5οουπαῖς τεδιι5 

1Π υπΩΠΩΟ5 θεαἶαγαπα σταᾶυς 5εαπάετα 

740 Οµ.τοις, Ῥετάῖαϊε «παπα {εἰ]σΙίαίεπα, αα ἔγαῖ Ροίεταί. 

6ο. απο γίάεπς ε6ο Ἠαπε Ἱπδροταίατα ἀῑσπῃ, 

68. ὃς πράσσων καλῶς,] Ῥτο ὅς (0οἆ. 
Α. ὄν, 1η9Ιθ. Ἰάετα ρτο ’ εοάεπα νετςιι, 
Ἠαροί δ'. [Ώοεεπιυχ ααίοπα (α{ Ἠος ουίίετ 
ΠΠΟΠΘΑΠΙ) Ῥτίπιαπη 5γ]]αῦαπα αἀ]εσοῖνῖ κα- 
λὸς, (εί οοπςεαιεπίεγ αἀνειρῃ καλῶς) 
δΕπιΡεγ Όγευεπι 6556, υΐ ος Ίοσο, Αὶοῖς. 
δεά ου]ά Βεε ἆε Ἠου γεῖεα Ῥμϊ]οείοιῖς 
Βορμοε]αῖ, ν. 1430. “Α σο σε κὠμοὶ καλ᾽ 
ὁρῶ σελούμενα" Οιιώ εἰδίφιιε αἱ πμ υἰάεο 
Ποπεσία Γιέιγα, δἱ αχ. Ἠϊε εετίο Ίοηρα 
ε5ί. υπάε Ραίοί ἵῃ Ετασπχεηί. Ἐχῖρίά. εκ 
Ίποετι. Τχασαά. ν. 1065. Ρ. 507. Σὺν 
μυρίας φὰ κᾶλὰ γίγνεται πόνοις, ΏΟἨΏ ηθ- 

«Ε55ε ε5δε τά Ἰεραίιγ Σὺν µυρίισι. οἳ 
1ΡΗρ. Αι]ίά. ν. 91. ΊΤοῦσο δὲ γ΄ ἐστὶ σὸ 
χάλὸν σφαλερὸν, ηϊΒ] νατίαπέ οχοπηρ]ατῖα, 
{απηείς] καλὸν 1Π νεγςδα Ργαθάςηϊ ΡΥῖππατα 
Ἠαδεί Ὄσενεπῃ, τί 1η ποίο Ιδίο Τμοοσγ{1, 
σὰ μὴ καλὰ, παλὰ πέφανστα. Ὠιποᾶ οἱ 
Ῥχοβρατϊ Ροΐεςέ Ῥτίπαρα Ἠα]ας νοςῖς αραἆ 
Α{ἄοο5 ΠΘΟΘΕΦΑΣΙΟ 0556 ὮΥΘΥοΠη, ηθοθςςθ 
αποσαε ετῖί υί Πας οπηπῖα, οί ππι]έο Ρ]ητα, 
σηι{εηέυχ. 56 «Ἀνθαπηις αῦ Ἡγροίλεεῖριας; 
ας ουπα 1η 5αοχῖς, {ὐπω 1Π Ἠαππαπ]ογίριας 
Ἠεοετῖς ῬΡεςοϊπαϊ 5υηί εΏεσίας. Ο]ατκί5 
απϊάεπι αἆ Τ]αά. Β. 495. οηΠρῖε: «Τη 
5ΕΙΤΠΙΟΠΕ ΑΐῑςΟ Υοχ καλὸς Βορλοε], Έ- 
ηρίάϊ, εἰ Ατςίορμαπῖ Ιπηυπηετῖς ἵπ ]οεῖ5 
(πεςεῖο απ που ἵπ οπηπῖρις) οογΙρΙΓ.” 
Ἠαςο αιςίοσῖας 5αβεῖε Ἠγροίμεςίπ 56ς- 
(αηᾶρας, αί ρεῖπια 1Π μαλὺς ΑῑΕϊς 56πη- 
Ρε Ὀτενῖς εἀϊσαίαχ, πίαυε Ἠαο οπιπῖα 5ί8- 
Ώπα επιοπάἀεπέατ, Μι]ία Ἠγροβιοίῖσα ρος- 
5ΕΤΏ Ο«ΟΠΗΠΠΕΙΠΟΣαΤΕ ἴπ αυῖρα5 εοάστα πηοᾶο 
Ῥτοσθάϊέαχ, οί αιοίοτῖέας αΠειι]ας αβΏγππαη- 
15, 5υρεεαίέαχ Ἴοοο αγσιπηθπίοχωπα οί 

οχοιηΡ]οσιπῃ. απῖας 5οἱαππιοάο ταεΙο- 
Ώθίη {ασίαπα» Ἰδίας πεππρο, ααοά α Ρί6- 
τῖσηιιε (ταάἵίαχ, ΑΠῑςος παπα ατα οπη]έοτε 
νοτῦογιπα αασπισπέατη, Ἰά οδί, παπα Ιαπα 
50ΥΙΌθτε σύπσον ΡΙΟ ἔπυπσον. ααοά {ο]δῖς- 

ΙΠΙΙΠΙ «55ο πωα]ες οχεπηρ]ῖς Ρτορατί Ῥο- 
{ρ5ε. νιάο Βασς]μ. Τὸ6. ἈΝίψαντο δ) αἷμα: 
1078. ᾖΣίγησε ὃ αἰθὴρ, (ρτο ᾿Ενίψαντ» εί 
Ἔσιγησε) εί αΏσογπαἨὴ. αἆ Ῥο]αο. ΤΙ. 
15. Ρ. 615. Εί «Ἀπιεπ Ἠῶςο Ηγροίμεξίς 
οδεϊπηϊέ, εί ἔοτίο αάπαο οὐμποεβί, ποῦ 
οὐρίαπάβας οχεπρ]ῖδ.]. Μαν. 

ὃς πράσσων καλώς, ] 1,εσεπιάπα Γοτίο οὐ 

πρώσσων καλώς. ἨΜιρα. 

Μισεῖν Ῥχεν. αεοΙρῖί ΡΤΟ φαπΐγε. «[δεεί. 
Ἴ99. Εἰς ἄκρα βήναι] Ὑϊάείμς ἆεεςεο 

εορυ]α, Ες σ᾿ ἄμρα. «ἨΜαγλ. 
Εἰς ἄκρα] Αάάῑι εοραἱαπα Ματκ]απάις 

εἰς τ᾽ ἄκρα. Μιασα. 
κλιμάκων ἐνήλατα µαπι ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΟΓΑί 

Ἐνσιαίπίας, Ρ. 508, 59. νΙἀείατ απί Ἠάπο 
Ίοεμπα «ατα Ῥμαῃπ. 499. εοηξαά15ςε, αι 
1Ρ1 ἐνήλατα ΡΙΟ προσαμεάσεις Ἰοσ195ο. Ν4ΠΙ 

σημτῶν κλιμάκων ἐνήλατα οἶίαί, Ρ. 183, 28. 
εἰ σηκσῶν κλιμάκων». Ῥ. 811. 25. Ιπάϊάστα 
Χ. Π. 970. πηκτὰς κλίµμακος προσαμθάσει». 

Ηεγπιαππ. 
741. Νῦν σήνδ ἄελπτον ἡμέραν ἰδουσ᾽ ἐγὼ 

Θεοὺς νοµίζω,] Ἐτ Πίο Ἑωυπρίάϊ Ἠοπιετυς 
Ργαοϊνίέ: ία οπίπη Οάγο. ω. ν. 550. 
ταότέες 56εΠεχ, οεγέῖογ {αοίιι ο Ἱπορίπαίο 
Ῥτουοσυτη Ιπέρεϊέα, εχε]ατηαί ----- 

-- , 1 34 

Ζεὔπάτες. Ἡ ῥα ἔτ᾽ ἔστε 3εοὶ Ζωτὸ µαικεὸν Όλνμ- 

πον, 
Ε/ ἐτεὸν ΜνηστΏρες ἀτάσθαλοι ὕθειν ἔτισα». 
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Θεοὺς νομίζω, καὶ δοκῶ τὰς ξυμφορᾶς 
/ ”” / 

Ἔχειν ἕλασσον, τῶνδε τισάντων δίκην. 70δ 

ΑΔ. Ὦ Ζεῦ, τί δῆτα τοὺς ταλαιπώρους ββροτοὺς 

745 Φρονεῖν λέγουσι: σοῦ γὰρ ἐξηρτήμεθα, 
Δρώμέν τε τοιαῦύ ἂν σὺ τυγχάνης »έλων. 
Ἡρῶ γὰρ ἦν τότ "Άργος οὐχ, ὑποστατον, 

/ / 

Αὐτοί τε πολλοὶ, καὶ νέοι βρωχίοσι’ 

{πάϊσο 9556 Ὠεος, αἱ ραίο αἱαπῖέαίες Ώ]εας 

ἸΜίπογθς 6556, ειπα ἴ5εί ἀεάθτῖπί Ρο ηας. 

α. Ο οιρίέο, ααἱάπαπα πηΐδετο5 Ποποίηες 

745 Ὠϊοιπέ 5αΡείε: οκ {6 οπῖπι ΡρεοπάεπΏυ», 

Ἐν {αλα Εποῖπια», αµθουπααο {α ν5. 

Κοῦῖς οπίπα εΓαί {απο Άτσος πος δυ5ποπάαπι, 

Τρείαιο πια]1 οί Ίάγεπες ΡγαςΠ15; 

Φ]πη]]ο Ἠιῖς 1]]ιιά Οἶαιιά, 

ΑὈδευΠξ Ἠαης ἑαπάσπα Βιβϊπῖ ρᾳπα (απιπ]έαση, 

ΑὐὈεο]ν]ιίαιαο ἆεΟ. ------ 

Τα]ῖα Ἐρίρμοπεπηαία Ιπ Ῥεα]πηῖς 5αΡίςεῖτηε 
οσουτυπέ: δέ πο Ιπ Ἐδίποτα πορίγα αἆ 
ἨἩἨαπιαηῖς 5αδρεπάίωπη, ν. 19558. 

Ὢ "Αθεοι, ὠγρεῖτε καὶ ἐν φρεσὶ ταῦτω νοεῖτε" 

Φ/σετε δ᾽ ἀνδρομέων Θεὸν εἶναι ἐπίσλοπον ἔργων. 

Βατπεδ. 

Τ49. Θεοὺς νομίζω, ] Φιο Τ,αέτίες αριά 

Ἠοππςγ, Οάγ5». Ω. 555. 

Ζεῦ πἄτες, Ί ῥα ἔτ' ἐστὲ Θεο) Λατὰ µακρὸν Όλυμ- 

πον, 
Ι μ. - Ε/ ὀσεὸν μνηστῆρες ὠτάσθαλοι ὕδριν ἔτισαν. 

καὶ δοκῶ πὰς συμφορὰς Ἔχειν Έλασσον,] 
Ῥοα]ϊσοτ, σοι συμφορᾶς ---- Ἔλασσον. ΝΙΗ1] 
πημίαχοπαι 5ἶπο οχκεπηρ]ασίρα5, αἶνε ϱ0Ἡ- 
φίτις(ῖο 5ἶέ, δοκῶ σὰς συμφορὼς (ἐμὰς) ἔχειν 
ἔλασσον (µέρος:) 5ει Υετα Ἰεείίο, δοκῶ (ἐμὲ) 
ἑλώσσους ἔχει τὰς συμφορὰς (ἃ, ἔχω:) ααα»ὶ 
φοπῖρίπι Γιῇςδοί Ἔλκειν μ᾿ ἑλάσσου.. ὨΒΤΗ 
ἔχειν συμφορὸς τθείε ἀῑοῖωατ. ΑΠοηιῖη 
σης συμφορᾶς ]ερῖ Ῥορδεί. εί ία Ηεαίμῖης, 
εί Ἠεϊδεῖως, αιὶ ρὐίαί Βοεα]σεγαπα οἷο 
εοτῖροῖςςο, Ἰϊοεί οἁ1εο Βατπεςίϊ αἰῖίεν οκ- 
Ἠϊρθαί. Λ{ατκ]. 

Θεοὺς νοµίζω,] Ὑϊἱάε ἸΜιςστανῖαπ αἆ 
Ἐτπτιρίά, Ἠες, 788. ὮἘ]οσίτ. 587. ἆἱ5- 
εγ]. Ῥεχς. 498. Βομο]. αἆ {Εδεγ]. Αρα- 
ΤΠΕΠΩΗΠ, 175. ἍὮἉῬογ. 

τὰς συμφορὰς] Βοπ]ϊσει σοι συμφορᾶς, εἵ 
έαπςο Ἰεσεπάμτα ἵπ Ὠαε, νεγεῖοπο (αἰαπιὶ- 
ἑαίῖς πιε Πηῖπιις Ἰιαθεγε. ΆἈαγπε». 

744. ΤΩὪ Ζεῦ, σί δητα, δο.] Η1 (ες 
1απιδῖ ραι]]ο αΠίοι Ἰοσυπίαχ ἵπ Έτος- 
πχθηί, εχ Ἰπεοτί, Ττασωά. ῥρ. 510. οᾱ. 
ΈῬατπος. ΟΜὐΠίὰ5 ογαί Ο1. Ὑιτ οο5 Πῖς ϱχ- 
ίππο. ὙΨΙάε Ὠϊοςσ. Τ,αδτί. Ιχ. ΤΙ. ἵπ Ἑντ- 
χηοπο: θέ Τρί 0ᾳα5ααῦ. ει Μεπαρίαπα, 

Ῥτο ἐζηρτήμεβα Α. εξηετυµεθα. Τηα]9. 
ν]άο ἙῬ]ιίαχοῃ. ὈὋε Βιοῖς, Περισηαπί. 
Ρ. 1056. Ἑ. ιΏῖ Ῥτο λέγουσι Ἠαρείιχ λέ- 
γοιω ἂν: εί ΡΟ 3έλων, Φροῶν. «Ματκῦ. 

π44. 955. Ὢ Ζεῦ, τί δῆτα τὰς ταλαιπώρους βροτὲς 

Φρονεῖν λέγουσι: σοῦ γὰρ ἐξηρτήμεθα, 

Δεῶμέν τετοιαῦθ ἅ ἣν σὺ τυγχάνηε 9έ- 

λῶν. 

λέγοιμ᾽ ἂν, Ἑλιίατομ. Τοπα. ΤΙ. Ρ. 1056. 
Ῥ. Ο. εί νειξυ ΡΓΟΧΙΠΙΟ, σοιάδ ἃ σὺ συγ- 
χώνεις φρονῶν. Ἐκ Τιαδτίίο κυπηροίέ Βαϊάας 
Υ. Πυῤῥώνειοι, ποιοῦτος ὃς Ἑιπίρίάες ΟΤΕΣΡΗ. 
Βίου. (Θε5η. 92. Ρ. 509. εᾱ. 1549. (τοί. 
94, Ῥ. ὅ8Ι. 5Ηρτα 564. ἍΑΡο7. 

ΣὪ, Ζεῦ, σί δἼτα, εἰο.] Ὠϊοσεπες 1αξ:- 
ἄπς ἵηπ γἱία Ῥγττ]οπίς Ἠο5 Υογςις Ῥτοίετί 
ππα]ο εχοθρίο», Ἠεησῖοις ΒίερΏαπυς ἴ]]ος 

ςαπίοχος Ίοησο τοὐάἰά1, 5ο νὶἀείαχ 1ᾳπο- 

ταςςς, Ἠμπς Ιοσμπα 65ο Π]ογυτη 1γάΐμπα 

Ἰαρίάσπι, Ὑἱάο Τιεοδοιί Οαπίςί, γατ. 

Τ,οοίῖοι. Τ,. 1. «. 6. δεά πες 1]ε αιζεἴπνιέην 
γαιςµπα τοσίο παῖ ν]άείωχ 1ερετο. 

Φαγπες. 
747. σότ᾽ ἄλγος οὐχ ὑποστωσύν] { Ώτο- 

ἆσιας, Ῥτοῦαπίε ῬΒαγπερίο οί Ἠεαίμίο, ὄγ- 
χος. θεά] Ῥταε]ατε Ηοτί οπυπες (α1]ἱοἶ, 
Άργος. Ῥ]μωπίςς, Τ99. "Ἔχει συ ὄγκον 
"Αργος Ἑλλήνων πάρα. υδὈὶ Βεβο]. Ῥατοος. 
εσρ]ϊσαί ὄγχο Ρατ μέγεθος ἰσχύο. υάςα 
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᾽ ης , / 
Έσεοκλεους τε σύμξασιμ ποιουµένου, 

/ ” 3 .” 

7250 Μετριά σε δόντος, οὐ ἐγρήζομεεν λαθεῖν" 
/ 

Κώπειτ ὠπωλόμεσ». 
λ 

Λαξων, πένης ὡς, 

Κάδμου κακόφρων λαός, 
ς 3 « 

755 ΟΙ: σόξον εντείνοντες ὡς / 

εν; α” Αν.) 3 ΝΔ 

ὀδ αὖ, τὀτ ευτυχής» 

ἀρτίσλουτα κεήµατα, 

ερ ὑξρίζων τ᾿ αὖτις ἀνταπωλετο 

Ὢ κενοὶ (ροτῶν, 

Ζαιρου πέρα, 

Έτ Ἐπεοε]ε ασεπίο ἆο «οπιροβίοηπο, 

7δο Λε «εοποεἀεπίε ποδσταία, ΠΟΠ νο]αῖπαιας αοοἴροτε: 

Έτ ἀεϊπάς ρεγῖπης. 11ο νοτο έαης {οτέαπαέας, 

Φ]οιί ῬαιΡρογ αεε]ρῖοης τοςεῃ5 Ῥατίας Ορος, 

Έταί ἱηπςο]ρης, οί Ιηςο]εας τχδις Ρογ{ς 

Φίυ]έας ρορυ]ας5 Οαάπαῖ,  Ο ει] ἨΠοπαῖπος 

75δ 11, νο]αί {επάσηίος αγοιια α]ίτα απαπα εοπνοπίέ, 

5υρτα ν. 158. οι Ἠετας]ά. 990. Βὶο νπ- 
σον, οἱ πόλιν, ΡΟ Νάξο», ετ Πόλλιν, Ατὶρίά. 

Ῥαπαίῃ. Ῥ. 170. εᾱ. ο ερυ. Τότ᾽ εδἰ σότε, 
ἔσις, Ἡΐ ΠΠΟΧ 75]. ΠΟΗ, σό σε. ἸΜαγᾖ]. 

"Αογοε] Ίια ΜΕ. πίεταιε εἰ Ῥ. Ὑι]σο 
ἄλγες. Μιας. 

"λλγος οὐχ, ὑποστατὸν] ἆοᾖ. Ῥτοάσιας 
ΡΤο ὤλγος ππανιι]{ ἔγχος, οί ταοίῖςεῖπης, { 
Ῥπίο. Ἀαγπες. 
Αργος] Τια οοἆἆ, Ίπ Α]ά. ἄλγος. 

Ηεγπιαπι.. 
750. Μέτρια Φέλοντοε] Ὑοχ λαβεῖν 

αυα δα ατα, νΙάείαχ Ιπάϊσατα, Μέτριά τε 
δόνσος, οὐκ ἐχιρήζομεν λαξεῖν' Εί Φφιιας ίδειι 

ιοἰεγαδίῖον) οοπιάτοπιες ο[/ογεπίθ, πιοζιίηιιι» 
αοοϊρετε. ΠαΤΩ ἳ τοοίθ Ἠαῦθί Φέλοντος, 56- 
αυιῖ Ῥοῦ5 ἀθθι]δοθοί διδέναι 481 λαξεῖν. 
ποβςρῖπηϊ Ο5ί 115 δόνσος Ῥτο ἆαγο υοἰοπίε 
νο] ο[/[εγοπίε. Ἑλαίατολιι5 ἵπ Ατκιϊᾶς, Ρ. 
364, Ο, πολλάκις αὐτου πιλλὼὸ καὶ διόντος, 

μα) δεοµένου λαξεῖν, οὐκ ᾖ9έλησεν. οί μέτρια, 
τά ΑπΠΡίορΏ. Ναρ. 1122. ἸἘμοῦ μέτριά σε 

καὶ δικα αἰπουμένου. Έτος παίας οχ ςἷ- 

πηϊιάίηθ Ἠ{εγαγαπῃ Λ εί Δ, ϱἳ ΘΙΤΟΤ 51έ, 
(Β]1 τασίε Παῦεί έλοντος, Ῥοξί λαξεῖν 1Πίς]- 

Ί1σο σύμεασιν.) ΡΟ σότ᾽ (ν. Τ51.) Ο0οἆ. Ἑ. 
Α]ά. εἰ Ῥτοάσιας σὀδ Μαν]. 
Μέτρια Θέλοντος) Όρίπιε Ματκ]απάυς, 

µέτριώ τε δόντος, ΡΙΟΡΙΘΥ ΥΟςΘΙΏ λαβεῖν. 
Μις5. 

{δ2. ἀρτίσλουτα χρήματα, Ῥος Ἰλγρα]- 

ΊάσεἨ, ὡς σσένης ἀρτίπλουτος, λαθὼν χρήµα- 
πα: αί ῥαιῤεγ πιοάο αἴνες Γαοίι5, αοοερίῖς 

ορίδιδ. Μαν. 
Τδδ. Οἱ σόζον ἐκσείνονσες ὡς] ᾿Εκσείνειν 

σόξον ο55εί οπίειιᾶεγε αγοιώπι. ο να]έ ὕπ- 

{επιάστε, ααοά οςί ἐντείνοντες, υΐ Ίπέτα 896. 
σόξα σ᾿ ἐντείνων 2βοι». 1ΡΗἱ6. Αιι]ίά. 649. 
Τόξ’ ἐνσείνει, σῶν Καζίτων---ί 1Ρ1 ]ασεπά ιαπ 

Ῥωίο, Ῥτο Τόξ ἐνσείνεται λίαρίτων. γιάςα 
Ἠοτοάοι. ΤΙ. 175. Ἐι Πα Ίαπι Ιπνεπῖο 
(εντεινοντε:) ἵπ ΜΑΡ, Α. Β. αὐϊ οείαπα Ῥτο 
ὧς [πηαῖο] Παδοπί τον.  Ῥτοάσις ποίαί, 
ὡς σιρεγ]{ωῆ. Νάε ΑτδίορΗ. Νεφ. 1909. 
Μείαρμοτα 56Η «οιωραγβο αοἰἰοτιιι ἠιι-- 
φιαπαγιπι ΕΙΠΑ ατίε κασι{απιαῖ, ποβρδίππα 
εδί, να] ος Ιδίο ΠοταΒϊ, Οιῖά ὑγευί Γογίες 
ΣΔΟΌΓΑΜΗΟΠ «Φυο Μιίαξ ν]ἀάε εἰ Ίτοαά. 
645. Ματ]. 

Οἱ σόξον ἔνσείνοντες ὡς καιροῦ πέρα.] Ώος- 
{ο Μαγκ]απάιις ἐ ἐνσείνοντες (το πώ]. 
Γαοἰ]ῖς πηιία {1ο σον ἐκ οἵ ἐν. Ίουις ΤρΗ. 
Αι]. 249. ἐκσείνεσθαι ρταίετί αριά ΑίΠο- 
ησυπ ΧΤΙ. Ρ. 569. ΕἘ. α 0ιο οἵαίας αί 
ΟΠατοπιοπῖς. ὮῬογ. 

ἐντείνοντες ] Πέ ΝΤΡΘ. υ{θΓΘ. γι]σο 

ἐλφείνοντες. ν]ά. ν. Σ96. Ἠιδα. 
ἐνσείνονσες ] διοΝΤ55. Τη Α]ά. ἐωτείνονσες. 

ΗεγηιαΠι. 

Τ5τ. ὤΦιλοις μὲν οὐ πείθεσθε, σοῖς δὲ πράγ-- 

µασιυ. ἸἈθβδείο απ Ἱπίρ]Ισαπ. ἘΕοτίο 
ααῖς Ῥιίοί 5ογ]θεπάΙπΏ Θεοῖς ῬΙΟ Φίλοις: 
πηανια]τῖ5 οΏίθπηροταγε γεῦι5, (Τ6ΓΙΠΙ αρ- 
ΡάΤΕΠΠΙ5, εί ΡΓαδεΠίι οιτοειαπηΡρίαΠΠατΙτῃ 

εοπά1οπ1) απαπα {21ἱς: αί ος ἀῑσαί Δά- 
τηδίις τερρίοῖοης 5οἱρδιΙη, οἱ 5Η η 
μευας εχρεάϊΙοποιη, ϱπαπα 5ιςοορίέ 
Θεοὺς πσαρελ.)ώ. Ἠος 5εη5ι νοχ σράγ- 
ῥατα 5π0ρε Ἰηνοηίέασς αΠάθ ἐκ τῶν σραγ- 
µάτων, ΑτὶδΙ4ε5 Ῥαπαί, Ρ. 148. εᾱ. 
1οῦὺ. ᾳαοά ΟαπίεΓας Ῥεπε τετίῖέ εγεπαία. 
δίο εί Α]οχῖς αρ. Φίοῦ. 3διπ. ΧΧΥΠΙ. 

/ 
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Καὶ πρὸς δίκης γε πολλὼ πάσχοντες κωκὰ, 
.) Ν 

Φίλοις μὲν οὐ πείδεσ»ε, τοῖς δὲ πράγμασυ». 
/ 1! Ν / / Δ 

Πόλεις τ, ἐχουσαι διὰ λόγου κάμψοι κακα, Τ5δ0 
- ) / 

Φόνω καφαιρεῖσ», οὐ λόγῳ, τὰ πράγματα. 

60 ᾿Ατὰρ τί ταῦτα; κενο [βούλομαι μα»εῖνν 
.- ον / 

Πώς ἐξεσώδης' εἶτα τάλλ. ἐρήσομαι. 
Ν 

ΑΓ. Επεὶ ταραγμως πόλιν ἐκίνησεν δορῖ, 

Έτ ]α5εε πηα]α που]έα ραςδί, 

Απηϊοίς απϊάεπα πο οὐίεπηρεταξῖς, 5εά τεριας 1ρ5ῖ5, 

Ῥορᾳπς, οἰνίέαίθς, ουπη Ῥοδφῇεῖς ογαξίοπο ἀεε]ίπατο πηαία, 

Οᾳἆο, ποπ νενυῖς, ποσοίία ἀοεεῖά[μς, 

60 Βεά αιῖἁ Ίας» Π]ιά νο]ο 5εῖτε, 

Ωιιοπιοάο ος 5ογναϊιι5: ἀθίηάςο αἰία Ιπίοιτοσαῦο, 

απ. Ῥοδίαιαπα ἑαπωα]έας πχθεπα οοπηπονΙ{ οὗ ΡισπαΠ, 

Ρ. 195. Ὠεπιοδίίαεπες ῬΠΙΗΡρρ. 1. (Ρ. 
66, 59.) δεῖ τοὺς ὀρθῶς πολέμῳ Χβωμένους, 
οὐκ ἀκολουδειν τοῖς πρώγµασι», ἀλλ) ἔω- 

προσ9εν εἶναι (νεὶ ἴέναι) πὠν πραγµάτω». 
Νοπ αιίοπι Ίατο τερτεμειάϊ ροΐεδε φαί 
γεδις Ροῖα5 αἴιαπὰ απιἱοῖς, 5εᾶ αι γεῦι5 
Ρος απατά ἠῖς ουίεπηρεταί: ααοά Αά- 
ταδίιι5 {θοίτ. παπη, αί αἲι ἨεΙπποσεπες 4- 
ριά Χοπορλοπί. ἴπ Οοπνῖν. Ρ. 588. Α. 
Θεοῖς ἐγὼ ὅταν μὲν πείθωμµαι, οὐδέποσξ µοι 

ρεσαμέλει: ἤδη δὲ ποτε καὶ ἀπιστήσας (ᾱ- 
πειστήσας Ἰ,ευπε]αν.) ἐκολάσθην. Ἰ1μεσί 
Εοτίθ Ῥο55εί, Φίλοι μὲν ἐκσείοεσ.εν τοῖς τε 

πράγµασι», Ἱ. 6. Ώον ήἱ5, Ῥτουέ οροτα1{, 
φοᾷ απιίο, εἰ γεῦιν οὐίεπιροταιῖ. οἱ 
νι]σαία τεϊπεπάα θ5ί, Ῥος Φέλοις Ἰπίις]]]- 
σεπάας ο5ι Απηρηίαταυς, απ Αἀταδέιπα 
αὉ Ώας οχρεάΠῖοπα ἀε[οτίαίας ε5ί, εί οιιῖ 
1]]ε ποη οὑίεπωροταν]ε, ν. 169. ΜαγκΙ. 

σοῖς δὲ πράγµασιν.] [ἀεπα ο5ί, φιοά αῑῖς 
νοτυῖς ἨΗερίοάιις ἀῑχίέ, παθών δὲ σε νήπιος 
ἔγνω. ΌΡ. εἰ ΤὮ. ν. 218. Μιας. 

Ἐτιρίτα Ώαςς (οηίανΙε ἨΠατκ]απάας. Ἠος 
ἀῑοῖε Ῥοδτα: ἵπαπος 5αΠί, φαἵ π]παῖς ππᾶστπα 
εοποιρίδορπίο», οί Ίπάθ τηθγΙ{ο 5110 Ῥαπας 
ἀαπίος, ποπ απηϊοῖς τεσίο εοπβδ]οηεῖδας, 
φεἀ τεῦιις Τρείς οτοάινπέ, αἀνοτςο υ]άε]ῖσθι 
ονεπία οἀοεί. ΠΗεγπιαπ. 

Τὅ68δ. κάμψαι κακὰ, ἀεοεἰίιαγο πιαῖα, 
πηθίαρΠιογίοπη οί νε] α τιαυϊσαπέϊδιδ. κάμι- 
ψαι σὺν ἄκρην, Ἠετοάοι. ΥΠ. 195. νε] α 
δἱαάϊο, μάμψαι στὴν νύσσαν' Ἠοτα(ῖο, πιεία- 

φιε }ετυίαἰς Ευλαία γο. Ίπ ἨΏμεςο 255. 
αάμψαι πάλιν υμέλας θ5ῖ γείγε αά αγαδ. 
Ἠε]εῃ. 1159. ος, ἆθ απο Πίο ασῖέατ, ᾱἷ- 
οἵέατ, διορθῶσαι ἔριν λόγοι. Διὰ λόγου, ν. 

» 

Τδ8. οἱ λόγω, Υ. Ἴδ9. ασί ααοά αΏδί γοσαί 
λόγων Ἑυναλλαγαῖς, υ6γδογιπι ἐγατιδασέίοπος, 
γ. 6139. Ματ. 

75ο. καθαιρεῖσθ ---τὰ πράγµατα.] Όσι- 
αΐας καθαιρεῖτ’, νοςεθ αειῖνα: Ἱί δυστν- 
χίαν καθελεῖν, ν. 67. Ἐί οπιπῖπο ΥεΓε, 5ἱ 
γοταπα ἀῑαι Βαάσας, Όοπαπι, (τ. Τ,. Ρ. 

6690. Καθαιρῶ νου {απίππα ασ εῖνα ἀῑςῖ- 
{1 «6 ουογίο 6ὲ »ιδυεγἰο. 14 6δί, καθαι- 
ροῦμαι ἨοἨ Ἱπνοπίίαχ ἵη Υοςς τηθάία, Ῥτο 
ευεγίο οί διιδυθγίο. Τη ρᾶδδῖνα καθαιρεῖσθαι 
ἀθδίγιιί Ἠαῦος, Αοίουγ, χῖχ. 97. Ῥεὰ Ίππι - 
Ίηθτα 5αηί Υοτρα αραιά Οτγαεος5 ασ ΠΟΠ 
Ἱπνοπίαπέιχ ἵπ νοςς πιεάία, Ώθ(ιε ποῖς 
ημπο Πσθί 6απι Ώησετα. ππάθ τεείο Γοτίο 
τος] Ἰοσια Ῥορβοσ[ίς (ΟΡ4ἱρ. Έντα. 
ν. 1040. αρί (Εάΐρας α Νιποῖο αιισοτῖς, 
Ύπατο Ῥο]γρις νοσατοί 5ε ((άϊριπι) 
5ιτόσι [1επι, 5ὶ ποπ 18 Τεγετα εδδεί: 

Αλλ᾽ ἀντὶ τοῦ δὴ παϊδά µ’ ὠνομάζετο: 

Ωιοά νετ ἔτ: 

Όματο Ἱσίέασ πο βΗαπα ποπηίπαῦαξ 7 

Φθᾷ ὠνομάζετο οδί πιοπιϊπαδαίι, Ἡΐ 1ΠΟΧ Υ. 
1071. Ίερο: 

-- ᾿ ή -” 

)Αλλ’ ἀντὶ τοῦ δὴ παϊδώ ο ὠνόμμκζον ὃν : 

Οιατο 1βῖτατ ΑΠαπα πηο ποπηϊπαθαί 5 ΓΗ ὅ 

ΤΙΟΠ ὠνόμαῦ ἓὸν, αιῖα ἓὸν ΡΤΟ ὃν δΗΤ, ΟΠ 

Ἰπνοπ]τί ρα{ο η επασίῖς (πασῖοοτωτη. 
τος Ματ. 

καφαιρεῖσ.] Μα]ῖπι ΟΙΠη ἨΠατκ]απάο 

καθαιρεῖτ. ὮΏο Ἰοειίοπς μα. αιρεῖν σράγ- 
µασα, οοπίοι Ῥμωπ. Υ. 696. εί αμα. Ι0ϊ 
αβετυπίατ,. Λος. 
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Πύλας διῆλβον, ἧπερ εἰσήει στρατός. -Ἱ σι οι 

Ὡι 2 αρ’ λ / 

ΑΔ. Ὡν ὃ) οὔνεγ ᾽ἁγὼν ἦν, νεπρους πομίζετε; 
ρω ., 3 / / 

766 ΑΓ. Οσοι φε κλεινοίς ἔπτ ἐφεστασαν δόμοις. 

Τταπεῖϊ ος Ῥοτίαπη, 4πά Ιπίταραί εχογεῖ(ας, 

44. Ωπαοταπα ν6το «81158 «ΕΓΙΑΤΩΕΠ οΓαί, 8Π οαάανοεγα τοίοτί]5 2 

705 Ἁωπ. Ἐος αάφαθ ααἲ φορίοπα Ιπε]γεῖς ργαίαετε οομοτΗΡρις. 

61. Τα Ίαπα Ἐτυρασμίαμα. Α]ά. εἶτ' 
ἀλλ. Ἠετπιαπῃ. 

769. Νι]σαίαπι ἵη Ιπίετργείαίοπο 56ει.- 
ές 51Π1. ΝΤαϊίτα {αΠΏςΗ : 

' 

α « , 
Ἐσε) ταραγμοῖς πόλιν ἔλίνησεν 266. 

Ῥοδίφμαπι Ῥισπα ατθεπι γΡεγίιγδαίίοπο 
εοπιπιουά. «Μάιςς. 

γι]σαίαπα δορὺ πι] δορὸς ππυ{αν], 

Ηεγπιαπ. 

πθθ. Ἐπεὶ ταραγμὸς πόλι ᾿ΕΚΙΝΗΣΕΝ ΔΟΡΙ 

σύλας δήλ3ον ἆπερ εἰσήει στρατό». 

Βεησιις Ῥτ]οτῖς ἨΟΣΙΠΙ ΥΕΥΘΙΗΤΗ τηΙΠΙ ΠΟΠ- 
ἆωπι σαῖς Ρειδρίους ε5. Ομ οπῖτη πἩη- 
απατα ἀῑσίε: επι (απιυ]ίας αχρεπα Ἠασία 
ἑατυατεί2 Έαςο αιίοπα δορὶ δεζµπι 5ἱσηϊῆ- 
σαπ6, αιιοά Ματκ]απάυς νο]υῖέ, πο νΙάςο, 
ααῖά Παοχί Ἰπάε αἆ 56Ώ5υπῃ τοάεαε. Έετ- 
ΤΟΠΙ σαραγμὸν μάχης, στρατιῶς εἴ 5Ιπηῖ]ία: 
εξ σαπο Μιδστανῖας Ἠάπο 5εηδυπα Εατίρί- 
ἀϊ τος ειῖ νο]ιῖξ, «ΙΙΠΙ 5οΓΊΏο6γεί: ἐπεὶ σα- 
ραγμοαῖς πόλιν ἐκίνησεν 2όρυ. ἈΝοπάσπα {4- 
ΤΠΕΠ Ἡιςθ Ῥαπίτεί εοπ]εείαχ, ααα Ώωυπο 
Ίοσαπα {θπίαν! : 

ἐπεὶ τωρωγμὸς πόλι ἘΚΙΝΗΣ’ ΕΝΔΟΘΙ. 

Ροδίφιατν ἔώπιιέιι5 Ἱγύεπι Ὀπιίμς εοπιπιουέ- 
φαί. Τά επῖπι Πετῖ ἀεραῖς, τί οαρᾶνας, 
απεπι Ἠ]ο Ἰοᾳπεηίοπα Ἱπάμο]έ ροδία, Τμ9- 
Ρί5 ο ασετο Ῥοβδεί. οπεοῦ». 

Τ64. ων ὃ οὔνεκ' ἀγὼν ἦν, νεκροὺς πομί- 
δετε: Κομίζετε ΡΟ ΡΤΙΟΥΙ κομίζετο ες Α]4. 
τοροδυίί ἨῬατηρεῖα: ααοά εοπβγπιαίας 
Ο0οάά. Α. Ῥ. Ἠτυπο ΥαΙςΗΤῃ, εί 5ο(1εη- 
{ο5 α[οιο, Οποχο οἰΐπα αἀφειῖρίο», Λάτας- 
ο τος ται ἆοαηπ. ἸἨΠηίοπιας, αἩθπῃ, Ῥο5ε 
Ῥατηεκίάπῃ, 5ο μοῦ. οἱ 1 ἀῑδάπσιϊ 1η 
εαἵι. Ἐτιρασλίαπα ἐρδίαίατ ὨἨεϊδείας. αἰί- 
{ον 4: ἵπ Α]άϊπα. Ἠεϊσκίας ππανυ]έ κοµί- 
ζεται, πΈπιρε Τ]θδοις, εκ οὐ. Ῥτιβραςῃ. 
αὐα. Ὠαδεί µοµίζετο. Έτο ἀγὼν Ῥατηρδίας 
εί Ἠεαίπῖας ᾧ ᾽γὼν, (1. 6. ὃ ὦγὼν) ΟΏ ΏΠθ- 
ἄυτω, εί οὔνεχ) (ᾳ1ς τετα ρι{ο.) ΑΙ ἆἷ- 
Όυπί ΡΥίπααπα 1Ώ ὄγὼν ΟΟΠΩΠΩΙΠΘΠΗ 6558, ΐ 
ΒοΡΙι. Ώ]οείτ, 1593. Δορὶ ν. Ἴ63. ΠΟΠ 

αἀπποάιπα Ρ]ασαί. 5Ισηϊῃσαί, οΡίπο, δεῖίο. 
Ματ. 

ἑέ ΑΠ ἀῑσιπέ ρτῖπιαπα ἵπ ὦγὼν ΟπΩΠΙΠΙ- 
ΏΘΤΗ 6556, πέ ΦοΡΗ. Ἐλοείγ. 1532. Ματ]. 
5εά οἱ Πῖ Ἠεαίμίας ᾧ γὼν Ἱερῖε τί εἴ 
εἀϊάϊε Ἐτιποκίας, αι Ἠϊο 4ποᾳπε ᾧ γὼν 
Ἱερῖί αἆ Ἐπίρ. Οτεςε. 852. α0ί εί Ίουιτα 
ΒορΏος]5 ποίαε. (1ρ5ε Ῥοτδοπας ΕΠΠεΏ- 
ἀαῖ ἁγών.) ὮῬογ. 

ΔΕ Ώος τογδα α ν. 775. οΏΊπες ΥετςΏς, 
ααῖ ο Αἀταδιῖ ποΠαΘΏ ργαΆχυτα σοτιυπί, 
1π Α]άῑπα ΌΠοτο (ρααπίατ. Ῥεγοοπας 
τηιαπάας ο556 υ]άϊΙε Ν{ἠίοπας, ου ἀεϊπάςε 
1π Εάϊάοπαε 5αα οὐέεπιρετανίί Βατηοεῖις. 
Θα οί ρτῖας Ίέα ΙΠΠΡΣΘΣΣύΠΑ {εταί 1η Ῥε- 
αἱ Βτυραςμϊ Ἐάϊάοπε, 4ο 5αδοτε, ας 
αυα αιοτοτία{ε, πεςείο. Οοπβσππαί εἶαι]-- 
ευ]α, 4 ῥῆσις Αἀταραᾶ (εγπαϊπαίατ, εἶτα σ᾿ 
ὤλλ) ἐρήσοµαι, Υ. Τ6]. . 

κομίζετε:] Ἐά. ἘΒτιῦ. κοµίζετο. Ἠεῖςικ- 
115 χοµίζεσαι, ηεπαρε αί αἆ Έπεδευπῃ τε- 
{εταίατ, ἨΜιςς. 

᾽Αγὼν ἦν] Νε] οὕνεχ) ᾧ γὼν ἦν Ί6ρε, υεὶ 
ἦν ἀγών. Ίνα Υοιδας τεςα(αῖ Ῥοίΐεςί, αὐῖ 
ο]ας ναςϊ]]αγαί, ηϊςί σοῦ ὦγὼν ῬΓΙΟΤ Ίοησα 
οί, ἆε αὐά το υίά. Ἐπαπίςς. ν. δ97. σὸ 
αὐίθπι χοµίζεσο τε]οσίππυς, αεί οκ Α]άϊπα 
οἀ[ᾷοπο κοµίζετε Ἱεσίτωας. ο πάϊεεπί Ώοςϐ. 
ων Σ οὔνεν ἀγὼν] Ἠος Υοικα5, («Ἠοτο 
οἶἵτη τηα]ο αετ]ριαέος, τεοίε ᾳοἩΏαπποες Μ1]- 
{οηΏς ποςίεγ Αἀταςίο αδῖσηαι. Ίνες επῖπα 
εταάϊρῖ]ε ο5ί, τθσεπι Αἀταδίυπι, ο] ΤωΔΧ- 
πης Ἠαρ τος οΓο οταΏῖ, {ποϊέατα αἀδίατε, 
ἀαπι Όποσας {οΗες Ιπίετρε]]ατεί; αματε 
πο ΜΠέοπαπα 5οηίπαασ; πιοπεηίέες Ἰπ- 
ἐρτῖπα ἸοοίοτοτΏ, υδί ἴπ τεααα Ἠτι]ας 508- 
πο» Ρατίο Όμοτας απίσοα Ργαβσεραίητ νετ- 
ειαὲ, 1Ρῖ ποςΊατα Αάταςεϊ ποπΊεπ τεςίϊέι]ςςρ. 

Βαγπερ. 
Ἐτυπεκ. αἆ Ἐωτιρ. Ότεςί. 85632. Ο08εΓ- 

ναί, πάπα αΠα ]ορῖ ἄγὼν Ῥτϊοπί εν], Ἰτα- 
ααςε Ἠὶο 4αοᾳαε οογηϊρίί ᾧ γών. Βεεᾷ. 

Ἴ6δ. “Ως οἴγε κλεινοῖε ἔπτ᾽ ἐφέσσασα» δύ- 
μοι] Μ 88. οπηΏθς Οσοι γε. [ᾳαοἆ νετατα 
Ῥμΐο, οῦ 5εᾳαθηίεπα Ιαπρυτη.] εἰ Ἱέα εκ 
οοπ]θοίυτα Ἠεϊθκῖας. Ὑεταί Ἠεαίβῖας: 
1πιπιο, α[εγίπιιι 605 φιάετι φιά σερίεην 

σα 



ἹκεστςΕΣ. 
- 

28Τ 

ΑΔ. Πῶς φής: ὁ ὃ ὤλλος που πεκμιηκότων ὄχλος; 

ΑΓ, Τάφῳ δέδονται πρὸς Κιαιρώνος στυχαῖς. 

ΑΔ. Τοὐκεῖθεν ἢ τοὐνθένδε; τίς ὃ ἔδαφψέ νυ; 760 

4. Ωποπιοᾶο ἀῑσῖλ ιαδὈῖ Υοτο εσέ τε]απα ἀεξαπείοτυπα ἑατοα ἳ 

Ἅωπ. Βορι]έατα ππαπάαεῖ 5υπί αἆ Οἰθιατοηί5 Υα]]ες, 

4ᾱ. Τ]πς, απ Ἠῖπς 2 απῑ5 Υοτο 5ερε[ῖέ οο52 

ἐποίψὶς ῥγά/ιεγε ἀοπεδι. Ἰεοίο, πίέ 
ορίπογ. Ἠεσίαί 5οταρια]α5 ἆᾳ ἴρ5ο Ροδία. 
ουπη επίπι Απιρηϊατᾶας, απας οκ 5ερίεπα 
Πίαία ἔσιτα αὐφοτρέας θ55οί, «ποπιοάο 
εοποϊΠατῖ Ῥοΐαςί επα Ἆου εἶας οδῖέεα, παΓ- 
χαθίο Ἠδο Ῥοδία, ἆο δερίεπι γερογίαέίς ἓ 
ποπ επῖπι οΠοάΙ ροίυῖῖ εαάανετ εἶας εκ 
Τατίατο. Ἐν ἀῑσεπάαπα ϱ5ε, ορίπος, [ναί 
εοτἱρεπάυτη 6556, ἓζ ἐφέστασαν 2όμοις, Ῥτο 
ἕστ': γε], ααοά Ρροᾶας,] πιπαεταπα ἴπίε- 
σγιι Ῥοπἳ Ῥτο [ἱπιρεγγεοίοι] (ραγίε) αί 
ΑΡοςίο]ῖ γοσαπέασ ἀποάεεῦπ, 1 ὉοΓ. ΧΥ. 
δ. οιπα 60 ἴΘΠΙΡΟΤΘ ποπ Π]ςί μπάροῖπι (νε] 
ἀεοεπι) ε5δεηῖ, (ἵτα αΏδῖ Ἰοᾳιίατ, Νοςίες 
ν. 1917.) οἳ ρ]υτα οἶας σεπεσῖς εχίαηί εκ- 
οπιρ]α. Ότο δόµοις Ἠεϊδκίας λόχοις: γε], 
ἔφυσαν ἓν δόµοιε. Ῥτοάκεας πεςεῖο ᾳπ]ἀ νο- 
Πε, ααἲ Ἱία εχρῃσαι: «ὁ Βεϊίο 905 5ορίεπα 
εαπκυ]ῖ5 οοπά[έος, Βῖ5 ααϊάεπα 6 πιαηῖαπα 
Ῥατεδας, ααἴρας ορρισπαπάῖς Ῥτα[ις- 
ταηπί. ΜατΜΙ. 

Ὅσοι γε] ἹΤία απΏΏβο ΝΤΡΡ. εί Ῥ. αἱ 6- 
πηρηάανοταί εἴαπι Ἠεϊκσκίας. Ίάεπα εἶε- 
σαπίεΓ λόχοις Ῥτο δόµοις, ααοά πι] ]άπα 

εοπηπποᾶ πα 58Ώ5Ηπα Ἠαῦθί. Ῥοταρα]ατα 
πιονοί Ματ]κ]απάας, ᾳαοπιοάο οοπεῖ]ατί 
Ροβρῖί Ίσο πιαιτα!ο ἀο εερίεπι τεροτίέαίϊς 
εἶπα Απιρηϊαταϊ π ᾿Γατίιτα ἀεσεεπεα. 
Ἱάθππαιιε ορΏπαο 5ο]νῖε, ἀἰσεπάο, Ὠπῃε- 
ταπα ἸΠίεστιαπα Ῥτο Ἱπρεχίεοίο Ῥοπ!, τά 
ΑΡοςίο! γοσαπίας ἀιοάθεῖπι 1 Οοτσίπίῃ, 
ΧΥ. δ. 6Ίπῃ 6Ο ἴΘΠΙΡΟΤΘ Πποῦ ηῖςϊ Ιπάς- 
εἶπι ο55οπί. ιά. οἳ Ιπίτα ν. 1917. Εἰπά. 
Νσπῃ. ΙΧ. ν. ὅ6. 

ΒΙτηΐ]σπα ΘΙΥΟΤΕΙΙ νά αριά Ῥιπά. 
ΟἸγπιρ. 1. Ἐροά. 1. ιδ πευ]ία ἀῑδραίαί 
Βολο]ασίες α{εταιθ. ἍΆιας. 
Ὅσοι γε] Τια ΜΒ». οἳ Πεϊκκίις, 

ὧς οἵγε. ΠΗεγπιαππ. 
66. Κεχμηκότων] Ἠοπιετ. Καμόντω», Ἱ. 

6. «ανόνπων. ΊἨατπεν. 
Τ68, Τοῦκεῖθεν, ἢ φοῦνθέγδε ] Τα 0οἆ. Β. 

εἰ Αιάῑπα. ἵπ τομ]ς ἀθεςί 7. Έα Μία, ατι 
επ λαο ρατίεξ πἶα απ οἴσαῦ ὮἨ[ς Ίουα5 
υιάειῖ Ροῖεςί σης ες 15 η απῖθας ἨοάΙετ- 
η] Ἰθοίοτες Ἐπιχῖρ]άϊς ο επάρτε Ροδ5ΙπΏ, 
Γοτίε Ποπ σαεῖς αβεοιοπίες αμα πηεηίθ 
Ῥτοροπετεπίατ Ἠι]ηδπιοάί ααράοηςς, 

Α]ά. 

ασ» Ιάεῖτοο ποῦῖς, αὓ Ι5εῖς (οπαροτίρις {ατα 
Ίοησο ἀῑδε]ῖς, ρτίπαο Ππέυῖσα ῥαγηι αἆ γεηι 
(5ῖ ἵτα Ἰ]οᾳαἳ {α» 5ἵέ) πυπς νιάεαπίέυτ. Ξ6ά 
ταῖο ασια {οτίο εχεορίέατὶ Ροΐεςί, αᾳπατα 
Αἀταρέως Ιπίιτοσατοί, πίτα ἔατρα παϊ]]-- 
έππα εἶας πποτίποταπα 5ερυ]ία ο55εί 1μίίγα 
απ΄ ατα ΟΙιατοποπ1; δί ατα «ᾖαδοι 
(Μεά. 1909.) αιἀϊία εερἀο ΒΠΠογαπα α 
πηαίτα Ιπίργέοείογαπα, ἵπ ππααίπιο Ἰασία, 
ειαΐπα αατοτεί, ἴδίπαπι ϱο5 Ἰπίοτεοῖε 
πέιδπθ, αι οπίγα ἄοππιωιξ ὧθᾶ αιῖά ᾱ- 
ερπάἁπα ο5ί ἆο «σαυε, (Βαεςμ. 1950.) 
ου, ἄεπιθπᾶ ἆθ πεςοςο ΠΙΠ 5αῖ Ῥοηίμαϊ, 
ααυπα Ραΐεγ Ασανες Οαάπχας ἀῑσῖςςθί, θαΏχ 
ἵρσαπι εις ππαηῖδας Ί]απα Ἱπίεγβοςῖδοο: 
Ῥτο ο]α]αία οί Ἰαππεπίαοπίρας, α πας αἰῖ- 
ααῖς εχρεοσίαςςεί, ἴ]]α 5αεῖς Ἰεπίς, ιά νΙάε- 
εασ, Οαάπαατα Ιπίειτοσαί, δΐ υεγο ρεγίέ ἕ 
ἔπ ἄοπιο δ απ φιῖδι ἴπι ἰοοδξ απᾶδὶ ἴοσις 
αἰϊει]ας ο5δοί τποππεπ{ί ἵπχθ {ατα Ἰησέαοςα, 
δί {απ αἰτοςῖ {αοϊποτε!  ἨἩεδροησατη θὐ]- 
ἀεπα (οα]α5 «αιι558 α581ο Ρτοροβίΐέα Εαῑς- 
«6 ν]ἀείατ) Ὁδἱ Ρργῖιξ «4είώοπα οαπεδ Ίιας- 
ἐῶ σιπέ, αρροδίζαπα ο5ε: 5εᾱ {αΐεπα ααςςς- 
ἄοποπα 4ππαπα τηαίετ, απίσο 1ο οτραία, 
Ῥτοροπί{2 Τα πἹοΣ, απαπα εἶ παττανεΓαί 
Οαάπαιας, 56 νῖχκ, οί παμ]ίο ουτα 149οτς, ϱᾱ- 
4ανει Ῥεπε]ιαϊ ἀἱδρειδαπα Ῥοσ αστος εο]]ε- 
βϊς5ε; ἴ]]α, ραταπη τααίθτπε, ιά πυπο γἱἆς- 
τοέαχ, τοσαῖ, «4π ἰοίιηι τεροχϊςδεί, σης 
πιοπιὐγὶς εοπ]ωπείιπι αρίεξ απα]επι ϱµς- 
«οποπα Ἠοάϊθτπα πηαίετ, υἱξ ἀἴταπι, εί α 
παίυτα τηαχῖπης αβλοττοπίεπα, τεβασετοῖ. 
Ωια. τοίοτο, αὓ α]ῖς ἀϊδοεπάϊ 5εάϊο, ποιι 
οπ]ραπάϊ θα 4πογΗΠ1 ταιίοποπα που 5αξῖς 
ΙΠ{ε]]ῖσοτο νῖάροτ. Ο{αγλ. 

69. ᾿Ελευθερὶς πέτρα. ] Ῥ]ιίατο]ας ἴπ 

ΤἨρσεο, Ρ. 14. οαἆεπα τοίετί, εί 510 {Ε1ῃ- 
Ῥοταο πιοηδίγαίωπι Γαΐς5α ἀῑαΙξ Ἠοσαπα 56- 

Ῥυ]έυτα) Ίοσαπα Ἐ]ουετίς: ἀασιπα, αριιά 

Ἐ]ουσίπα: Ώου θ5ἱ κενοτάφια ἀποιτα. Πάπα 

ο55α θοτυτΏ Ατρος τοροτίαραπία, Υ. 1126. 

1195. 1990. ὈΛΜαγκῖ. 
Ἐλευθερὶς] Ψἱάε, εἰίαπίο Βατπεσῖο, Ται- 

ςαπῖαπα ἵπ ΙπΙΙο Ῥαοίοοταπι, ἸΜεπαϊπῖς 
οίαπαι Ῥ]υίατεμας ἵπ ΤηεφῬοο, Ρ. 25. Ε. 
διερῃ. [ρ. 14. Ίεεμ.] ἨΜιοσ. 

Ἐλευδερὶε] Ώυρες Εἰευίμετία, αἆ πΊΟΙΙ” 
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ΑΓ, Θησεὺς, σκιώδης ἐνθ’ Ἐλευδερὶς πέτρα. 

770 ΑΔ. Οὓς δ' οὐκ ἔδαψε, πη νεαροὺς ἥπεις λιπών: 
ι νά / ἀ -- “  / 

Απ Ἔγγος. πέλας γὰρ πᾶν ὁ τι σπουδάζεται. 

ΑΔ. σου πικρῶς νι νέραπες Ίγον εΧ φόνου; 
ΑΓ. Οὐδεὶς ἐπέστη τῷδε δοῦλος ὢν πόνῳ. Τ65 

Ἆπωι. ΤἩοεεις, αὈί ο5έ ππωρτοδα Ῥείτα Ἐ]ευίλοτίς, 

7το 4ά. Ότο νετο ποη 5εροα[ῖε, αβί το]αιε πποτέαος2 

Ἅγωπ. Ἠῖο Ρτορο: Ίετο οηῖπα οδέ αι]σηυῖά 5αιάϊοςε ασ] έν. 

44. Απ οοτνί (π]ογιπί 605 α.ρτο εχ Ίρσα εεεἀεὂ 

ιωι. Νιλς 5ετνας αοροδεῖί αἆ Ώσπς ]αβοσοπι: 

ίοπι ΟΠ(Ποποπη Ῥοδίία ]ακία Ρε Ἐ)- 
Ίουί]στας, αΏΙ εί ατα Ἰονὶ Ε]ειιοτίο: ο5ί 
αὐίθπι Ἠωο τος ΤΠοῬῖς οοηίετπαῖπα εί 
Ῥ]αιας; τιέ ραΓ 5ῖέε ογεάςγθ, «30505 Ατοσῖνος 
1]]ϊς εερε]!τι. Ώε Πῖ νίᾷε Ῥαιδαπίατη 1η 
Ῥαοεοῖς οἶτοα ρτϊπαρῖαπα.  ῬΗπίας Η15ί. 
ΊΝαι. Τ,. ΤΥ. ο. Ἱ. Ἠεοε]αια ορρἰάα Ἰπίθτ 
ἼΠεσαταια εί ἼἨοὺας, ἘΠειίμετα., ἨΗα]ίαι- 
{15. Ῥ]αΐθα, ὅο. Παγπεδ. 

Ττο. σπῃη νεκροὺς ἥκει λισών»] ΟΡΙπΟΣ 

“μεις. Ὠάπα ἥχει {αἱδαπα νΙάθέατ, οππα Τη6- 
οι ποπάµπω υεπεγαί. «ΤΏδεημγ]ας Ἐετς. 
418. Σὺ ὃ εἰπὲ ναών αἵ πεφεύγασιν µόρον 
ΤΙοῦ σάσδὃ ἔλειπες: αἆ πμποΙωτη, πέ Ἠῖς, 
ἨΠοπηςγ. ΤΠ]αἆ. Κ. 406. Τοῦ νῦν δεῦρο κιὼν 
λίπες Ἔκσορα: Ε Ἱτα ἨΠοαί(Πμῖας. Ματ. 

ἥκει] 1,εσεπάιπα ευπι Μανκ]απάο ἥκεις. 
Μις. 

ΤΤ0. 5. Χο. Οὓς δ' οὐ» ἐαψε πῇ νερροὺς ὥρεεις 

λιπών: 

Αγ. Ἐγγός' πέλως γὰρ ΠΑΝ “ΟΤΙ 

34 δόζεται 

Φί νετα ε5ι ]εοίῖο, πΙπαπαπα Ἐυπρίάος 
6ποπιεη 1η{οσῖας αἁπ ρα. Ου] επίπα 
Ἱπερᾶυς, ουἷά ἠπσίάϊι ας φεη{εηίῖα : 
Ρτορίπαυα 6556 οιιΦουπθ. αεεε]εγεπίΗγ, 
Ρταοίρις Ίος ἵηπ Ίοεο, ἨὈΙ αεοαταζατη Το- 
6ροΏςυΠΏ εχροσίαραίιτ. θεά επιεπάα(ῖοπο 
Πΐς νοιςις ΙπάΙσοί, αααπι ἨΠιδστανῖας Ίάπη 

αἀΠισαέ, 64ΤΏ Υετο Ῥατυπη Ε6ΠςςΠ], 411ρρε 
αας- πἶηῖς α γυ]σαία φεπρέυτα τεσθάα!, οί 
Φ0Π5ΙΠΏ Ῥαταπα Ίανοι. ΙΜΙΠΙ Ειυτρίάςς 
ογ]ρεῖς»ο ν]άθίυτ: 

Ἐγγός" πέλαςι γὰρ ΠΑΝΣΤΡΑ ΤΙ στουδάζε- 

πο» 

ἥπεις θδί οχ νοτῖςδίπια Μαικ]απάϊ οπιεπἆΔ- 
Ποπο. πανστρωτὶ σπουλάζεται Ῥτο: πῶρ 
στρωτὸς ἐπισπεύδι. ἩἨΟΙΙΘΓΗ5 πανσυλδίῃ 
ἀῑκίδεεί, ν. Ὀε]ο]. ἩἨοπαεΓί. 1λ. ΚΤΠ. 15. 
Φιήάατα Ἡ. «οαεοῦ»δ. 

ΤΙοῦ 5οτῖρ5ϊ Ρτο νι]σαίο πή. Οοᾶά. ἆῑιο 

Ἐ]οτοπεῖϊηί πο. "Ηκεις εκ Ἠεαιμί οί 
Μαικ]απαάϊῖ οοπ]εείωτα ἀοάΙ ρτο ἥμε. 1η 
ΙΠΙΠ10 νθγδα5 «ο. Ε]οτ. ῬΡτίπΠΙ5 ὃς Ῥτο οὗς. 

ΠΗεγπιαπτι. 
7Τ]. Ῥεησας (οί Γογίο νογα 5οἱρίυτα) 

εδέ σσουδάζεσε, 5ἱνθ 1η ρτῶςεη{ί, 5ἶνα Ίπῃ - 
Ῥοτ{εοίο, ᾿σπευλάζετε. Ῥγορε δια {)ιισιι 
οαάαυεγα, οὗ φιιῶ ἰ(απίος ζαῦογες διιδοερἰςεῖδ. 
Έλ νοτςις ΡτοχΙπιθ 56/ΙθΠς5 δἵπε ΙΠ{6γχοσα- 
Ποπε Ἰεσὶ Ῥοίεςί. Μαγᾷῖ. 

γεται Ματκ]απάας: Πίο Ῥγορε: τγορε 
οπείπι εδέ ούιτιε 1, οὐ φιιοά {απέιπι ἰαῦυγεπι 
διδοερἰςίἶ5. Οιας αυὐί {αυίο]οσίσα, αι 

Ρτορίπαυα ορτίε ταυίο]οσῖα μη. ΝΟ 
Ἱπςοπηπποᾶς Ἱερῖ Ροίεςί: 

. » ει , 
Αγ. εὐσταλὲς γὰρ πᾶν, 9, τι σπουδάζετα!. 

Τη ῥγορίπφιο: ἴευο επιῖπι ἐδί, φιιϊοφιῖᾷ σίτι- 
ἀἴοδε αρίίιν. ᾿Αγχι, Ὢτορθ, νοχ Εοδεῖσα 
οδέ, αυ. Τ,εχἰοοσταρΗ ΡοΥ ἐγγὺς, σσέλας, 
Ἱπέθτρτείαπίατ: ααοά Ιπιειργείαπεηίατα 
οέ Πὶς εαρεγςοπῃρέαπα, οπἱσίπθτα οτγοτί ἀ4ὲ- 
ἀῑδεε νυϊάείηχ. Λιάς. 

Τησεπίοςε /αοοῦςία» ἵπ Επι. ἵπ Ἐ Πρ. 
Ρ. 60. οί ἵπ Οπασῖς 5ος. Ῥ. 16. εοπ]εἴς, 
πέλας γὰρ πανστρατὶ σπουδάζεται. Σοίθ- 
ταί οίαπα ]εηίμ5 φανσνδί. ΝΟΠ αιδίτα {8- 
ππθη α]]ηαἷά ππιατςθ, Ομαπανῖς εΠῖπα παιά 
αεϊς αρίθ Ίσα 5οηίεπ{ῖα εΧΡτεςσα ν]άεαίιχ, 
5ἱ ϱᾳ, Ύ ιδ. ἵη 5εεπα ασιηίιιτ, δΡεείε»: {8- 

πηθΏ αἰῑέογ ]αζϊοαπάυπα οτί, οἳ εαπη {θπι- 
Ροτίρας αοοοπηπιοάαίαπα αὖ Ειπῖρῖάρ ε55ε 
είαΐιιας, οιῖ Ἰά ἵρβαπῃ πηαχῖπης νἰάείαισ οτι- 
τα Εαΐρ5ο, υί παπα ῬτίπΙΙτη χαποναχαίυχ 
ρε]]απι οαπΏ Τ,ασθάεοτποπ]5. ΤΏ θαπιάθπα 
εεπίοηίἶατα ἀῑδρυίανεταί 51ρτα Υ. 551. 55. 

Ηεγπιατι. 
7τ9. σπικρῶς, ὑιαίσπαο. Ἠεαίῃ. 
779. Ἐοτίας 5οτ]ρείί ἐν πόνῳ, 

ΗεΤΠιαπ. 
ΤΤ4. ἠγάπα νεκρού] Ἠίηο, ΟΡΙΠΟΙ, 

Ρι]ογιπὸ Ἰδεαά 5αάπ1 5απ]δίς θίαᾶας ΤΠΕΡ. 
ΧΤΙ. 194, 4ᾳ Ατρίῖα, Ῥο]νπῖςῖς πχοτε: εἰ, 

ου... 

πμ. λωὔσὸ.. ο. -. 
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/ ο] η ” , 0/2 2 / ΄ 

Φαίης ἂν, εἰ παρῆσ», τ΄ ἠγάπα νεκρούς. 
32/ ολλ αμ -- ΄ λ 

ττδ Ἔνιψεν αὐτος τῶν ταλαιπώρων σφαγὰς, 
”/ / 2 . ΔΝ ” / / 

Κάστρωσε γ΄ εὐνὰς, κἀκάλυψε σώματα. 
κπ Ν π, / 2 / 3/ 

ΑΔ. Δεινον μὲν ἦν βάσταγμα. καἰσχύνην ἔγον. 
ΑΓ. τα αἰσχρον ἀνσρώποισι σἀλλήλων κακά; Ττο 

Ἠ]κχῖςςςς, οἱ αβαῖσ»ος, αιοά ΤΊοφεις απηᾶδδοί ΤΠΟΣ{ΙΟΣ. 

775 ΑΡ]ιαϊε 1ρ56 πηίδθγοτπΏ ογαεπία οαάθνετα, 

ΩιΙπ οίἵαπα 5ίταγ]έ {0ΥΟ5, οἱ ἐοχῖί οΟτροΓα. 

“Ία. (τανο αιΙάεπι οταί σε5ίαππεῃ, οί (ωτρ]αάίπαπα αἰἴφμαπι ἨΒΡΏΘΠ5, 

Ἅιωι. Ουαἷά {απαθη ἑατρία ἀἴσαπι Ποπαϊπῖρας οοπηπηππία τησ] 2 

φιιῖ εαδίιδδἰηιιι αγάογ, Εσνῦς ΑΜΑΤ. πηατ]- 
{πα 5 απΏ, γἷία ΕαΠοίπη, οἱ Ίαπη οαάαυεγ 
ΓαςίπΏ, {8ΠΠΘΏ απιαί. ΛΜατκῖ. 

ΤΤδ. ΑΔ. Ἔνιψεν αὐτῶν τῶν ταλαιπώρων 
σφαγὰς,] [Τμεσο,] (1.,οσοΓαπ) αὐτὸς, ἐρδο, 
ΊἩοσοιι5. εέ Ἱία ἨαϊδΚῖις. Φα (αἰῖς αυας- 
Πο αῦ Αἀταρδίο ποῦ Ῥοΐίεςέ «οιηπιοἆς 51)- 
Ροπῖ, αααπποῦγοπα οπ]ηῖπο ἀε]επάας «ΕεΏ56Ο 
ἘογξοΠβτπη ποῖας Αλ. οἳ Αγ. εἰ απῖ ΠΠ- 
εἵο παττατ!1 αἀθισηπαπάος 6556 αΙαίΙ1ΟΥ 15- 
{ο5 «οπίπιιος5 Ι4Π1ΡΟ5, Ὠος πιοᾶο : 

ΑΓ, Οὐδεὶς ἐπέστη---- πόνων 

Φαίης ἄκ---- νεαρούς. 
” 9 .. ν 

Ένιφψεν αὐτὸς τῶν ταλαιπώρων σφωγὼς, 
” ”  - ν ρα ’ 

Καώστεωσε γ᾿ εὐνὰς, Λαπάλυψε σώματα. 

[αὐσὸς επαρ]α!ίῖοε, τέ Ἱπ Ἑ]ιίατοπο Ώο 
αιἀϊεπά, Ῥο6:. Ρ. 51. Α. φὸν Ἔκτορα λού- 
σας καὶ σσεριστείλας αὐτὸς (Αομ]]ες) ἐπὶ 

σὴν ἄπήνην σίὪησιν' οκ 1]αά. Ω. 689.] 

Ῥεϊπάε Ρεγσεπάωπι Ἱέα: 

ΑΔ. Δεινὸν μὲν ἣν βάσταγµα, 2’ αἰσχύνην ἔχον. 

ΑΓ. Τ{ δ); αἰσχρὸν ἂν εώποισι τ' ἀλλήλων χα- 

2ῶ: 

Ωιίά υεγοῦ (πεδροπἆἀςε Νιποῖας) πηι 
ἑωτρία διιέ ᾖιοπιύέθιες Γιοπεύπιπι ἴπογέι- 
φίαξ  ΑΠΙΠΟΣΟ, θί ἨΙΠΠΒΠ6, ΠΊογθ 5ο]ῖέο 
Ἐυπρίάϊ. Ὑι]σο Πῖ ἀπο Ταπηρῖ, ππρπίθ 
οοπίτατ!ῖ, (Ποτο αἀςοτίραπέατ: οἱ τα]ἴπηιις 
ἀῑπεπσυίιιχ ΓΠσΙάἰφείπης, Τί 2’ αἰσχιρὸν, δτο, 
(Μεειπη οτε ἀἰδᾶησι]ε Ἠοαιμία».) Ῥος 
σφαγὰς Ιπιε]]ρίε ορίποχ, υιήπεγα (ΠΟΠ 
ετµεπία οαάαυετα) αῖ κἀπένιψα σραύµατα, 
Ύχοας. 1149. Τάεπι πιοπάωτα ον ἵπ ΝΤο- 
ἀθ., ν. 1005, αρῖ ἀε]οπάα 5η Ῥδσοπας 
ΜΗ. εἰ ΤΙ. παπι Ῥαάασοσις 5ος Ιδίος ἵαπι- 
Ῥο5 εοπΒίπιος οβετι. αγ. 

Απποίας Ματκ]απάας: “« Τι0σο αὐτὸς, 
ἴμδε Τηρεεις, οί ἵτα Ἠοϊσκίας. Φοἆ (α]ῖς 
αμεβείῖο α Αάταςίο ποηΏ Ῥοΐοςέ οοπηπιοἆφ 
5υβροπῖ. Οπαπιοῦσοπι οηΠΊπο ἀθ]ειιας 
οι ΙΤ. 

66Π56Ο Τ6ΓΞΟΠΑΤΗΠΙ ποίᾶς ᾿Αδ. οἱ Αγ. οἱ 
απ] Νιποῖο παταπά αδεϊσηαπάος οϱ55ο 
απ8{1ΟΣ Ιδίος οοπίπος Ταπηρος” 77ΤΙ. 5». 
{νι 775, 4, δ, 6.) 

Μ]πῖπης Ἠ]ο «οπΠγθΠΙτοΟ αὐπῶν νετὶςείπης 
Παάϊσαπί υῖ ἀοοί. Απ Ιοσοπάμπι ἆν- 
σῶν, ἴπυεπῖέχιδ, νπυχών. ὮΏ6νοΙΡΟ ἀντάω, 
νιά. ΤρΗ. Αι]. 150. Ττουἆ. 919. 

σαλαιπώρων] Ὑϊάεπάμπι, ΑΠΠΟΠ Ῥτο 
ΡαγηοΙρῖο νοτὺῖ παλαιπωίω Ἠαδετῖ ἀεὺθαί, 
Ίοςο 5ῖς οπιεπάαίο: 

2 - .- 

Ἔνιψεν αὐτῶν, μῶν ταλαιπωεῶν, σφαγάς. 

Άγιι ἆμσε {αδογίοδε οσθζοδ θογιηι αὐζιέ ὁ 
Αή{π55. 

Τα Ματκ]απάις οι Ἠοϊσκίας Ῥτο αὐτῶν. 
Ίπ Α]άῑπα Ἠῖπο ρογατοαία 5απέ Ῥεισοπα- 
τάπῃ ποπηῖπα, τοσα ἴ]]α Ίαπα ἵπ Έτιβρα- 
εΠίαπα. Πεγπιαπῃ. 

ΤἼ6. Κάστρωσί γ εὐνάς,] Τία ςοτῖροτθ 
πηθ]αέ (Ώατα Ὠ]]απα νατῖείαίθτη ἵπ οχεπῃ- 
Ρ]ατῖρας τεροετίο) απαπΠ Κζστρωσεν εὐνάς. 
παπάς φεηυἱ νίἀσέαγ, αΠηαθπα Ει]δςς 11511 
νε] εἰεσαπίίατη ἵη Ιδία Ῥοδίίοπθ ραγίσι]α» 
2) 41 4Π1 Πος ηης ΙσΠοταπη 5. (νο] οβσπ- 
5ἴοπεπι 1π ν 6ί ε οοπουγτοπίδρις) ηαπι 
56ο ία εί Ἠῖς, αὲ α1Π Ῥοόϊα φοτίριπε, 
ΠΙΘίΥΟ πο εοσεηπίς, οί οππη Ίοσα5 ποἨ ον 

εἰσπ]βοαιῖοηϊ σοῦ δαζίεπι, Υεὶ ορτίο. Όε 
Ἠῖ5 εὐναῖς γ]άο Ο], ὨὈοινῆ]. αἆ ΟΠατίοῃ. 
Ῥ. 97. 41ο Ῥετῆποί οἶοσαῃς ἰδίιά ΒορΠο- 
ος (Ε4. ΊΈγτ. 980. Σμικρὰ παλαιώ σώ- 

ματ) εὐνάζει ῥοπή. ΤΙΤΟ καὶ ᾿κάλυψε 5οτ]- 
Ὀἴέατ ααδίαίἵας κζκάλυψε, πί κἄστρωσε, Τὰ- 
Ποπί πηασῖς οοποπίαπειπα οδί, αέ πα 
Ἰέρτα, αΎπαπα υἱ ἀἱρηίποησας, εἰάαιυτ. 
ππάθ Ρτο »᾿ αἰσχύνην (ν. τττ.) 5οτίρεΓθπα 
κά ἰσχύνην ια α 5ο]α Ῥρετεαί, 5υΏφοτῖριο 
ἰώσα η κα. 5εᾷ 5αρο αΠίετ Βτ. Ἠιπο 
νοίδυτη (ΤΤτ) Αἀταςίο αδεῖσπαί ἨεαίΒίως: 
ΣΤΟΧΙΠΘ 5εᾳµεπίεπα Ἀποίο. Λ/{ατᾶῖ. 

Ὅ Ώε νοςε εὐνὴ ἴοταπῃ Γαπεῦτειη 5Ισηίβ- 
κ ὁ 
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ΑΔ. Οὐ μα, πύσῳ σφω ξυν»ανευ ὦν ἠψελον: 

780 ΑΓ. "Ακραντω δύρει» ταῖσδέ τ' ἐξάγεις δάκρυ. 

ΑΔ. Δοκῶ µέν' αὐταί Υ εἰσὶν αἱ διδάσκωαλοι- 

Αλλ” εἶεν' αἱρω χεῖρ, ἀπαντήσας νεκροῖς, 

4ά. Ἠει, απαηίο οὔπα εἶς πηα]μδρπα 1ΠΟΣΙ ὃ 

78ο Λωπ. Ετιδίτα Ρ]ογα5, δὲ ἴσάς εἰῖεῖς ἸαςἨσγημα». 

4ά. Ὑϊάεο ααἱάστηα, 5εᾷ 1ρ5εε πηε ἀοσθπέ ΡΙΟΓΑΥΟ. 

Φοά αρο, ἴο]]απα πιαπα5 οΕΕΙΙΤΕΗ5 παογθα15, 

απ γιά. ὈουτνΙ]], αἆ Οµαπίοῃ. Ρ. 97. 
λ1{1.5. 

7τ7. 5. Ἠο5 τοις τεοίθ ρεγ5οπῖς ἀῑςιῖη- 
χΙέ αποφαε. Τγγνμήξέις αραά ἨΜιδρταν, Ρ. 
154. Ρο. 

77. Ἠϊο νοΓει5 Αάταδίο αϊραεπάμς, 
Ῥτοχίπηις Υοτο Νιποῖο. ΑΙ Ἱέα εχΗ]- 
Ῥοέ Ἐτιυαςβῖαπα, 4ο απσίοτε, πΠεξςῖο. 
Ίδεο αΠέος εχ οοπ]εσίυτα Μαγκ]απά ας. 

Μος. 
Ῥτον. Ἠωης ΥΘΙΞΗΤΙ, Δεινὸν α. τ.λ. Α- 

ἄτασίο, οί 5εηιεπίεπι Τί Σ) αἰσχρὸν κ. στ. λ. 
ἈΚιποῖο ἑπραϊς, Ἠεεί. 

Οἵ µοι, πόσῳ σφιν συνθανεῖν ἂν ἤθελον :] 

Τ,οευϊοηῖς Ίδεῖας, ἄθελον ἂν νε] ἐβουλόμην 
ἄν, οχεπηρ]α ν]άε αριᾶά ΤὮΏανγεδίαπα Μοο, 
ΟτΙε. Ρ. 240, ἍὮΡογ. 

ττο. Οἴμοι.] Ὑειοσυτη Ἠμπο Αἀταςίο 
τοτῖςσῖπιο τεσωῖε ἨῬατηοδῖας, Όποτο 1π 
Αἰάϊῑπα αδε]σπαίωτη. ΛΑΜδς. 

780. ἄκρωντ.] ϐποτο (Πρι Α]άῑπα. 
ἸΚάποῖο Υοτε Ῥατηεδίας. ἸΠΜμςσ. 

781. Μαϊ]επη αὐταὶ ὃ, απαπα γ’, ααῖα 
Ῥιαεεαῖς μέν. ΤὨυρίίο {απιεπ 4ε 5απίαίο 
ΝΕΙΡΟΓΙΠΙ Δοκῶ μὲν, 4Μοταπα πεηίοπα Ἠος 
Ίοσο ΠΟΠ 85564ΙΟΣ, Ηοεί 5α5 Ἱπιε]]Ιστρ]]α 
νἰάεαπίωτ. Ἠεϊδκῖας αὖσαί γ’, απί αὐταὶ 
ὃ' ---ἐσο υεγο }ιίο Ίιαδ ιῖ]ῖ ζοίις ππιασίδ- 
Ίας ε95ε. Ἠεϊςκ εοη]εσίιτα {ανεί Λη- 
ἄτοπιαςμ. 946. αὗσαι γὰρ διλώσκαλοι κα- 
κῶν. Ματ. 

Ῥο5ΐ δοκῶ μὲν, ααοά οὔδευσιπη ἹΜατ]ς- 
Ἰαπάο νἰἀεραίατ, ποη Ιπεοπιποάε 5ρ- 
Ῥ]ετῖ ροίοςί ἐξώγει». Έτο αὐταί γ Πεῖςκ- 
ως οἳ Μαγκ]απάας αὐσαὶ ὃ, αυοὰ νε- 
τατα ν]άεεατ. Ί{μςς. 

Ἠεϊκ]κίας οἱ Ματκ]απάας οοπρεπάυπα 
οοπ]θερταπέ αὐσαὶ δ’, αήαππ(υαπα Μας- 
Ἰαπάυς ἀωλίίας, απ 1η γετρῖς δοµώ μὲν υΠῖ- 
τη ἸΠςέ. Οπωπίᾶ πα 5αΠί. ΑΠ δο- 
κῶ μὲν, αὰ 5οηιεπίῖα τε]αίαπα, Ἠογυτα 60Π- 
Βτπηαίίοπεπα οππῃ ποσα ῖοπε οοπ{αΠΙΟΓΗΤΑ 
εοπάίπεί, υἱ Ἱπίογάσπα ἐπιπιο ντ Ῥος5ῖΐ, 
πέ Ἠος ἵπ οσο, οί ἵπ βορμοςς Ε]λεσπα 

ν. 69. σί γάρ µε λυπεῖ τῶβ, ὅταν λόγω 
Δανών, ἔργοισι σωθώ, κάξενέγκωμαι αλέος : 
δυκῶ μὲν, δὲν ῥῆμα σὺν κέρδε κακόν. ΤΑ 
Ἰπιοτρασπί ἀερεραί.  ΒΙπα]]ῇς ταῖο αδἰ Ἰπ 
αῑά. Οοἱ. 999. εἴ σίε σε τὸν δίκαιον αὐτίκ' 
ἐνθάδε ατείνοι πιαραστά:, πότερα συν λώνοι 
ἄν, εἰ πατήρ σ᾿ ὁ καίνων, Ἰ σίνοι’ ἂν εὐφέως : 
Σοκῶ μὲν, εἴσσερ ζην φιλεῖς, σὸν αἴτιον τίνο 
ἄν. Έτ Πίετατα ἵπ Ἐ]οείτα, ν. 546. ὁ παῦσ᾽ 
ἀβάλου καὶ κακΏ γνώµην πατρός; δοκῶ μέν, 
εἰ καὶ σῆς δίχα γνώμης λέγω. 5 ἵπ Πῖς 
ἆποῦις Ἰοεῖς οαάεπι εί, οί ποπ σαι 
νογεῖ ἔπιπιο.  8εά Πεεβίε, 5ἱ Ίη ΡΕΙΟΧΕ Ἰο- 
(ο τετρα ἢ σίνο ἂν εὐθέως οπαϊδετῖς, ἵτ α]- 

ἔοτο οτάἵποτω 5οπέρη/{αγαπα οἷς Ἰπνοτίεσῖς, 
δοκῶ μὲν, ἀβόλου παῦτα καὶ χακξ πατρός 
ἐστι. Ἠοος πιοπιῇ. τά ταάο Ἠυ]ας Τοἵ- 
πηυ]α: Ἱπίε]]σοτείαχ, εὲ πί πο εχἰσίαηε, 
ααῖ δοκώ μὲν, είῖαπα πῖ ΏΟΠ Ῥοΐθςί, Ῥτο 
Ίπιπιο ἀῑσῖ εκἰσατπεπί. Πετπιαπῃ. 

789. ἸΑλλ’ εἷεν, αἴρω χεῖς ἃο,.] Τταρῖοϊ 
πυπαιατα φοπραπε ἸΑλλ” εἶε, 5θοἆ Έτ 
«οἸμπη. Ἰμοσο, Αλλ’ ε, ἀναίρω χε, 
διο, Τεγιπι, εἶα, ἴέυο Ππιαπτι5, ὅτο. [ῶὈε 
εἷα ἀϊςατα αἆ Τρµϊς. Τατ. 1495.] ᾿Αναίρω 
χεῖρε ΦιπηέατΏ {οτίε οχ Ἠοπιετο Π]αά. Η. 
150. ἀθανάτοισι φίλας ἀνῶ χεῖρας ζείρας. 

αΠρί ἐπαίρεν, εί {τοππεπᾶας. Υ. 299. 
Ἠετας[ά. 728. 1 Τα. ΤΙ. δ. Δίπεπαρ. 
Τ,οσαί. Ρ. ὅ5- εᾱ. Όχοπ. 195. Ἠος ἴάστα 
οχρτϊπηϊ ν]άθέιιγ Ῥει ἐκσείνειν χεῖρε, Α]οεςί. 
84. 

ἀπαντήσας νεκροῖε,] Ὠιοιποάο ὦπανσή- 
σας ἀἴερτε Ροίυῖέ Αάἀταδία5, εΙπα οπἆανο- 
τα πποτίποτπ ποπάιτα αΠαία ο55θηί 2 
16ο, ἀπαντήσων, οεζµγδΙγ15: αος 5ίᾱ- 
πα {οοι.  δΒὶο ν. ὅ5δ9. Ῥτο ἀπειλήσας 
Ο0οἆά. τοοίο Ἠαβρεπί απειλησω. αἱ Ιπ 
Μ58. ροδίµας Ἰηγεπίαέαχ, ἸΑλλ’ εἶ, ὄναί- 
ρων (νε] ἐπαίρων) χεῖ, ἀπαντήσω, εί ἔκ- 
χεῶ νοτδι 5οηιοπΏ, Πα εαῖ ροίεςί. Μαν). 
αλλ’ εἷεν' αἴρω χε, ἀἁπανσήσας νεκροῖς, 

«Αίδου σε μολπὼς ἐκχέω δακρυῤῥοόυρ.] ετίε, 
ἑοϊίαπι παπι», --- ἐ[Γιιιάαπιφιιε οαγπιετι--- 

1 
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"Αιδου τε μολπᾶς ἐκγέω δωκρυβῥόους, 775 

Φίλους προσαυδῶν" ὧν λελειμένος σόλας» 

785 Ἔρημα κλάω. σουτο γὰρ μόνον βροτοῖς 
Οὐκ ἔστι τἀνάλωμ, ἄναλωνεν λαθεῖν, 

Ἐβιπάαταφας «αγπηθη Ἱηέρτοτυτα Ἰασαῦχε, 

Φοπαρε]]αης απηῖοος, αῆδας απαϊςςῖς τηῖςος 

Τ85 ΜΠωτοεο 5οἰειάϊπο. Ίσατιο οπῖπα 5οἶατα πποχίαθιας 

Ἄοῦ Πσεί ]ασίυτατα Γαείαπα τεςῖρετε, 

ἐκχέω αοτῖσέις οδί πηοᾶΙ 5υρ]αποίῖνϊ, ΠΟΠ 
αιοά ἆοσεεε ἸΠιςστανίας {αΐτας Ἰπάῖσα- 
Επί, Ρο. 

εεν] Ματῖς Αιῑοϊσία: εἶἷεν ᾿Ατσικῶς, 
ἄγε δὴ, Ἑλληνικῶς. Οιοᾶ 5ἵ ποπάο ςᾱ- 
τεί, Ἠ]ο 4αοᾳωο το πεπάαπω οτῖε εἷεν. Ἐ- 
το. {4Ππεῃ. 5ογιρεπάἁπα 6556: εἷἾα, Αττι- 
χῶς, ἄγε δη, Ἑλληνικῶς. εἷεν οπῖπη Ίοηςα 
ἀἱποαγδιιπι 5ΕΠ5ΙΠΙ Ἠαῦσε, απθεπαι Τ,αἄπο- 
τιπα Ἰσίο εκρτϊπαῖε, νά. Ἀ]οά. ν. 987. 
1ΡΗ, ἵπ Αι]. ν. 1194. οοἶ]ας. οππι ἘῬῆῃα- 
ηῖ55. ν. 1004. Ἰεά. ν. 816. Τρηϊσ. ἵπ 
Ταυχ. ν. 1435. ὅαπι, υὲ εἷα Ιοοά{η Ἰ8- 
Ῥετο Ροβῖς, Ἱερεπάμτα Ρυίεπα οὐ Ἁ]ατκ- 
Ἰαπάο : 

-ὸ ἳη ΄ πρ ἸΑλλ’ ε, ἄναίρων χεις, ἀπαντήσω γεροίον 

“Άιδου τε μολπὼὰς ἐμχέω δαμουῤῥόους, 

Ἠαπε οετίε εκ Ρἱυτῖθας αἶας οοπ]οσ(ασί5 
νοτῖςιπϊ]Ἡππαπι ατρϊίτοτ, Ἀοίαπάυπα αι - 
ἴθτη, ἐκχέω Ἠῖο Εαεατῖ ΙπάΙσαΙνῖ 556. Ώο 
4οΏοπο πηαης5 1Π Ἰηοία Ἰοναπάί νυΙά. Λ]- 
εοδί. ν. Τ84. Ἱπάισαίαπι α ἹἩΜατκ]απάο. 
Ῥ]λῆοριταίας ἵω Ἠετοῖοῖ 4ε Αἶαςο Τ.ο0- 
οΓοΏςῖ: πώντας δὲ, ὡς ἐπὶ ὠνὸρ) ὦγα»ώῶ, 

χείρας ἄρασθαι. Μιδα. 
ες Ττασ]ςί,”᾿ αἲι Ματκ]απάας, « πάππ ατα 

φετ]ουπί ὦλλ) εἶἷεν, 5θᾷ εἷιν 5οἶατα: Ίεσο 
ἀλλ᾽ εἰ, ἀναίρω χεῖς.  Εδί ἀλλ᾽ εἷα αριιᾷ 
Ἐυτιρ]άσεπι πωι]εῖ5 ἴπ ]οεῖς Ἱπνεπῖέασ, 4ιο- 
τυπαη {165 οοπηπηειηοτανίε Ειιδίαθίας, Ρ. 

107. 96. αἴῖς Ἠεοειπάοταις αἆ Ῥ]αι. 
Βορ]ί5ί. Ρ. 554. ἴἈππεη ποπ αιιδῖπα αΠαιίά 
παμίατς, Οιαπινῖς ϱΠΙΠΙ 5ΟΠ11Π εἶεν τ1δί{Δ- 
εδειππμτα οαἷς, ἵπ Ῥεϊπηϊς ἘῬ]αίοη, {άπωειι 
πΙμ!] ἱπαροαἴε, ααῖπ ἀλλ” εἶεν εοπ]απραπίατ, 
5ἱ ογα(ῖο 5εΏδι5ηιιο Ἱία ροδσαηί. Εί τς π 
{αηία οεχεπιρ]οτατα ππυ]Ωιάῖπο Ῥραυσα 
5υπέ, ἵπ ααῖρας εἶεν δή, (τεάάσπάαπι {ΟΥ- 
ἴᾳ9ςο Ἐ]αϊοπῖ εκ ἘῬα5. 5ες. ἵπ Ῥαττῃ. Ρ. 
157. Ο.) Ῥαμεῖοτα είατη, 1π α]ριις εἷέν γε 
ταρετία(αχ, Ἱία ΏοὮ ΤΙΙΥΗΠΗ, 5] ταχῖδ τη 
ΒΙ{ ἀλλ᾽ εἶε. Όπωπίπο Ἰδίιά εἷεν, οἰςῖ τος- 
τε εσρΙεαίαπι αῦ Ἐίπι, ἩΜ. Ρ. 296, 

47. Τίπαο ἵπ]εχ. Ῥ]αε, ρ. 94. Βωϊάα, 
φεἹο]ιασία 1αοϊαπῖ, ἘΤ. 1. Ῥ. 690. ἈΝεο- 
Ῥηγίο αἆ «αζαπα, Ῥ. 1150. Ἠεϊπάοτβο 
αἆ Ῥϊα. ἘῬμαάοη. Ρ. 260. ἴ8ΠηΟΠ ΙΠίοί- 
ἀ ατα Ἰαςῖςςο νίτο» ἀοοίος ν]άεέατ.  οἰῇο 
αιάθτα αἆ Ἐ]αί. 3ΥΠΙΡΟ». 4, 2. Ῥ. 15. 
ΠΟΠΠΗΤΗ(ΙΑΠΙ πηασῖς 5ος νοςῖ, απαπῃ 
ποσαβ]άτΏ 6556 νΙςΙπῃ οί. Ἠ αεἰπάοτβας, 
4 επ] ἔθτο Ιπίογτοσαίίο Ῥο5ί εἶεν αἀγετίετα 
φοἱεί, ἵπ αια πΙμῖ] ον οβεηοῖοηῖς, υε]]οτα 
ἀϊδαποίῖας ἀἰδεετιῖςςεί αἆ Ἐίγάστα, ρ. 
565. ιὈί αβεττῖ Ῥοΐίεταί αἴῖατη «ο15. Ρ. 
459. Ο. πει 5αἱς ]οεῖς Ἱπίασία τε]ῖαι]5- 
5εέ, ας. Ἰεσαπίαχ ἵπ ἨΗΠρρ. πια]. Ρ. 258. 
Α. οἱ π Ῥμαάτο, Ρ. 3924. Ὦ. Ἐ]εσγε εἷεν 
ἀοῦεῦναί Ῥεμαίοτας ἵπ ΤἨϊοηΥγ». Ἠα], ἀα 
6ΟΠΠΡΟ5. Υ6ΙὈ, «αρ. 12. ΒἈπ. Ῥ. 150. 
Ἐτιπεκίας αιίοπη ἵπ πρ. ἨΙρρο]. 298. 
υέξ ατβΙ(σοΥ, ΏΟΠ Τωµίατε 1Π ἔα. ἈΝοπ ο5ε 
Πΐς Ρτατεηϊεεπάα αἀποίαίο Ἐάφτι. Μ. 
Ρ. 996, 44. εἷεν, ὤναφωνάμενον τῷ ἀλλὰ, ἂκ 
ἐπὶ ἀνταποδόσεως λόγου σίθεται, ἆλλ' ὅτε δὲ 
ἐπιφέρεται, ἢ ἕτερόν σι ἓν ἀρχῇ λόγου, ἆλλ 
ἄγε. Ἠαπο οἱ συναναφωνέμενον νεὶ ἔπανα- 
φωνάμενον, εί ἀλλ ὅτε ὃ δὲ πετῖραέυχ, οετίε 
ΏΟΠ Ιποοπηπποά μπα 56Π5ΙΠΠ ρταβεβαη{. 

| Ηεγπιαι. 
86. σοῦτο γὰρ µόνον βροτοῖ», δο.] Ἐκ 

Ἠοπποτῖ Π]αά. 1. 5εα ΤΝ. 406. αί ποίᾶ- 
ταηί ἙἘτοάσις οί Ῥατποσίις. αἆ 4πεπα ]ο- 
οµπῃ, Ἠμπο Ειυπήρίάϊς αάΐέετι Οἰατία». 
Ώο Ἰοσειοπο απύρο χρημάτων (ν. 78.) 
νὰ βραημειηΐαπι αἆ ΑΕἰδίοΡΗ. Ώαῃ. 
1515. ΜατᾖΙ. 

σΏσο γὰρ µόνον, είς.] Ἠυπς Ἰουάπῃ αοι]- 

εἰςαίππς οί ἀεχίσττίτης Ειπρῖάςς εχ Ἐοπιθ- 

το ἀο]ιπεανίε Πἱαά. «. ν. 406. (ᾳαοὰ οί 
οὐθετνανίί 7ο. Ῥτοάεεις. )---- 

Λιζστοὶ μὲν γάρ τε βόες, καὶ ἴφια μπλα, 

Κτητοὶ δὲ τείποδές τε καὶ ἵππων ἔανὰ μάρηνον" 

"Ανδρὸς δὲ ψυχὴ πάλιν ἐλθῶν οὔτε λεϊστὴ, 

Οὔ 8” ἐλετὴ, ἐπεὶ ἄρ εν ἀμείψεται ἔεκου ὀδόντων. 

Βἰπηϊ]ε {ετο ᾿Τηοοσηϊς--- 
τα 
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Ψυχὴν βροτείων' χρημάτων δ εἰσὶν πόροι. 
| ΧΟ. Τὰ μὲν εὖ, τὰ δὲ δυστυχῇ. στροὴ α.. 

Πόλει μὲν εὐδοξία, 
790 Καὶ στρατηλάταις δορὸς 

Διπλάδεται τιµή. 

Ἔμοὶ δὲ τῶν παίδων μὲν εἰσιδεῖν μέλη, 

Αππιατη Ἠιππαπάπα: Ρεοιπίαθ ν6γο γεοιρεγαπάώ 5υΠέ ΤΑΗΟΠΕς. 

6ο. Αα ααϊάεπα Ἱανία, α]ία νετο δα. 

Ὀτβι οηῖπα σ]οτῖα, 

790 Έε ἁποῖρας Ῥε]]1 

 Ῥιαρμοαίαχ Ἠοπος : 

ΊΜΠΙΗΙ νοτο πιοτίμα τπθπαΡτα Πβεχοχαπα νιάετε 

Οὐδ᾽ ἂν ἄποινα διδὴς «γάνωτον φύγοι. οὐδὲ βωρείως 

Νούσους, οὐδὲ καλὸν γῆρως ἐπερχόμενον. 

Βαγ1ιεδ. 

Ἠϊο Αἀταδίας ο 5σεπα οχῖοῃς, οὐνίατα 
εαάανετῖρας Ρτοσθά1. Μιας. 

790. στρασμλάταις δορὸε] (οά. Α. 5ἷς, 
δορος 

χ:9ον2ς. 
5έα Ἰπίε]]σῖε. Ματ. 

δορὸς] Ἰπίατρτείοτ δεί. Μ5. Ἐ. χ9ο- 
νὸρ, δοτιρίο οἴἴαΠη δορύς. ἨΜισα. 

Τ01. Διπλάζεται τιµή.) Ὀδιαίας σιμὰ 
ἵη Ομοσῖ5: τα οί ν. Τ94. ἄνξραν, 4πεπῃ- 
αἀπποάιτη, ν. 798. Ῥταοῖριιο Ἠῖς, απῖα ]ο- 
απυπέασ Ατσΐνα. Αλοπιϊ Ώοτισα ἀἴα- 
Ἰοοίας ποπ πορεδεαγῖο, οί Ῥει οπηπία, 1Π 
Οποτῖς Ίοσυπα νΙάθίαγ ορπιιῖςα. Ἰανγκί. 

Τ93---Τ95δ. Ηοκίή5 Ἰοσίί εἰ ἀῑδάπσιε : 

Ὀιτυπηνῖς ἀείοπάϊ Ῥοίοςί. ΊΤή6- 

 Ἐμο δὲ τῶν παίδων ἐσιδεν (να]ρ.. παίδων μὲν 

εἰσιδεῖιν) µέλη, ν 

Τμηρὸν» Λαλὸν «έαμω ὃ εἴπερ ὄψομαι" 

Τὼν ἄελπτον ἁμέραν 

Ἰδούσα, πάντων µέγιστον ἄλγος, 5υΡαιιά1 εστί” 

ΟΡρίπογ ἐσιδεῖν Ῥτο μὲν εἰσιδεν 6556 Τγρο- 
σταρΗῖ ογγαϊωπη. «αγ. 

Τ93. πὠν] Ίμοσο, Ἐμών. ἍΠΗεγπιαππ. 
Τ94. σὼν ἄελπτον ἡμέραν,] Ιπίε]]ρο ᾱἷ- 

επι δεριζ(γ. «ἨΜιδα. 
τὰν ἄελππον ἡμέρα»] Ώπεπι παχῖπιο 

ἀϊθπη ν]άρτο οἀρϊνοτί, Ιοοίοτί ἀῑνιπαπάωπα 
τε]ϊπαι.  Φεά ποιο π]]α ἀῑες, ϱἳ αίτεπ- 
τς οοηδίἆρχγες, ϱέαμα ἀῑοῖ Ῥοΐες. Έα 
επίτῃ θέαμα ἀεπααπα 5ιΠέ, θα ΤΘΥΘΓ ο- 
ευ]ογάπα Ροίεςίαςῖ 5υρ]εεία 5απί. Έτσο 
μέ Ἱη Ρτῖοτὶ οοπητηαίε {πϊδίο δρεοίασυ]απῃ, 
β0. σῶν σαίδων µέλη, «ΟΠΙΠΙΕΠΙΟΓΑ(ΗΤΩ εγαί; 
βἱο Ἰήβουπι βρεοίασι]απα Πίο γ]οἰρείπα 

Ῥτοροπί ἀεὈιί. Οπιπῖπο Ιεσεπάμπα Ρι]- 
το: 

Τὰν ἄελπτον αἱ έρα. 

{ποαρεγαίαπι Παπιπιαπι, τορῖ 5ς, 419 Ζ1νθ- 
ΏΝΠΙ «ΟΥΡΟΥΑ πποα οοπηραγυπίυτ. Ἠερί- 
ομίας: Αἰθέρα, ἐμπυρισμόν Εὐριπίδης Τρφά- 
σι.  Όιπο 56Π5Ι ΟΙΠΙ ΠΙΘΡΙάΠ γοχ ἵπ 
Τγουδῖη οσεσυτταί, Ἡοκγολίαπα πιρπιοσῖα» 
νΙήο Τρωάσι το Ἱκετίσι 5εΠῇρεῖ5οε Ῥυίο. 

Νου. αὐδιτάμπῃ 4άοαμο {οχεί, 5εᾷ πθ- 
5οἵο, 4Π ΠΕΟΘΕΣΑΣΙΗΤΗ : 

Τὰν ὤελπτον αἰ ές, ἂμ- 

είβουσω πώντων µέγιστον ἄλγος. 

Μιςς. 

Τ96."Αγαμόν μ᾿ ἔτι δε0 ἀεὶ Χρόνος, πα- 

λαιὸς πατὴρ, ᾿Ωφελ᾽ ἁμέρα κσίσαι. Τί γάρ 
µε δεῖ παίδων] Χρόνος ὤφελέ µε ατίσαι ᾱ- 
γαωον, οδί, Ὀίπαπι Τεπιρις ]εοίδδεέ πε 
ὑυππρίαπι ! Ἱ. ο. Ὁ ἄπαπα πυπ(απο αΠουῖ 
ΠΙρΒΙδεΠ! ος κτίσαι σποτανών, νΥ. 650. 
/Ἠκεμγ]ας Ἐιπιοπίά. ΠΠπίί. κτίσας φρένα 
ἔνθεον σέχνηε" αδῖ Βολο]ίαςε. ποίαί, κτίσας, 
ποιήσας" εὲ ἀῑοῖε ου 6558 ἰδίωμα «Ἠδεβγ. 
φοἆ το[ο]]Ηέιαχ Ἠῖς Ἰοεῖς Εατίρίάα, εἰ 3ο- 
ΡΠοσ]ϊς ταση. 916. Καὶ σαῦτ ἔτλη 
χιεὶρ ἡ γυναικεία κτίσαι; Ἱ. 6. ποιησαι. θά 

αιῖά βοέ ἆς νοςθ ὧμέρα2 Ἠεαίβμῖας αεεῖρῖέ 
μ᾿ ΡΙΟ µοι: αιωοᾶ, τί εί σ᾿ ῬΤΟ σοι, ἵπ Τηθ- 
Ηοἳς εἶ «οπεθά!ῖ ροΐεςί; ἵη Ιαπηρίς 'Γταρσ]ϊοεῖς, 
οΡΙΠΟΣ, ἩοἨ ἈῬοίοο. γάρ αἆ ν. 657. 
Τάοπα Ἱεσῖι ἁμέραν, αὲ Ὠ]ο 5ἷέ οχάο, χιρόνος, 
παλαιὸς πατὴςρ, ὤφελε κτίσαι µοι ἁμέραν 
ἄγαμον ἔτι 220ρο ἀεί. [Ῥτο ὤφελ ἁμέρα 
ασίσαι, Ποϊσκῖας οοπ]ίοΙί, ὠφελ' οὗ µαπέρα 

: κπίσαι. ΥΙὰθ 5ίάορΏος νεσδπΏ {ΓΗ τη, ο ιῖ 
Ἠμῖς οοπ]εοίαχα χορ]αππαί.] Ἰϊεεαί ποηῖ 
ᾳάοᾳαϱ Πατίο]αχ]: 

δ 
”΄ 
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7865 
/ 

Τὼν ἄελπτον ἁμέραν, 
796 

2 ως / / 3”/ 

Ιδοῦσω πάντων µέγιστον ἄλγος. 
”/ / Ἡ ος Α. 

Αγαμον µ ετι δευρ ἀεὶ ἀντιστευφὴ α.. 

Χρόνος, παλαιὸς πατήρυ 

᾿"Ωϕελ’ ἁμέρα ατίσαι. Τ90 

Αοατουπα: 5ο ίαππεπ ογίέ Ῥι]οἨχιτη δροσίασα]άπΏ, 5ἳ υ]άςτο 

Ἱπεροταίιπα ἀἴοπη, 

795 Οοπβρῖσαία τπασϊπαπα οπωπίπα 4οΙοΓ6Π. 

Ἱηπιρία πια Ἠιιο Ώδαια Ῥεγρείμο 

(ποπις Ιοησανας Ῥαίετ 

ΤῬεριίέ ἵπ γΙία οοΠπ5Η{ργο, 

"Αγαμόν µ ἔτι δεῦς ἀεὶ 

Ἓοόνος, παλαιὸς πατήρ, 

"Ωϕελ’ ἄμμορον μτίσαι 

(Τ{ γάρ μ ἔλειι) παίδων. 

Τηπαρίαπα πηθ Ὠμο μ5αᾳθ 

Ἔεοπηρις, απ] 18 Ραΐες, 

Τ]Ηπαπα οχροτίεπη Εεοΐςεθί 

(Θιοἆ επΙπα 145 πΙΙΒΙ ορα5 εταί 2) Ἡροτοτυτη ! 

Ψιάο Ύα 5οηαυπέαν. Τοία ἀμβοι]ίας 
Ἱπ γοσε ἁμέρᾳ νἱάείιχ Ἰαίεγο. ἄμμορον παί- 
δων, Ἱέ ἄμμορος πάντων Βορλοσ]ος ῬμΗ{]οςί. 
γ. 189. εί Ῥϊπάατας ΟΊγπαρ. Ι. ἄμμορος 
χαλῶν. Ματλ. 
ο Αιῑσα Ἰοευίίοπε Σεῦρ) ἀὲὶ, νιάε (αυ. 

Οαπίετ. αὐ «Α4ςοἨπγ]. Ἐυπιοπίά. ὅ99. 
Ἐιρίογ. αἆ Ατικιορ]μαπῖς Τγαϊσίταί. 1157. 
οἵ Ἠεςγεμ. ν. ἀε. Α]ρετ. αἆ ἨΗεςγεῃ. 
1. Ῥ. 104. Ὑαἰοεκεπατγ. αἆ Ἐυπρίά. 
Ἐλαπῖςς. 1915. (ιά. αἆ Ότεςι. 1679. 
Ῥπαῃ. 19394.) Ρογ. 

Ἐτοισί παπο Ιοσαπέατ, οοηδίταςίίο ϱχ- 

Ρεάϊτῖ ποηυῖ{. μ᾿ εδί Ῥτο µοι(ν. 794.). Π8Τ 
5ο]εί αριιἀ Λιῖεος ἀϊρμίποπσιας απίο Ῥγο- 
νοπα νοσα]επα ο]ῖάΙ:; {ππῃ Ἰερ. ἁμίραν. Ἱτα 
οχάο επ: Χρόνος παλαιὸς πατὴρ ὤφελε ατί- 
σαι µοι ἁμέραν ἄγαμον ἔτι δεῦρο αεί. Ἠεαίι. 

Τ96. "Αγαμόν μ᾿ ἔτι δε ἀεὶ Χρόνος πα- 
λαιὸς πατὴρ ᾿"Ωφελ᾽ "ΑΜΕΡΑΙι ασῖσαι.] 
Ἠυπο Ἰοσμπα, νατίε α Οπςῖς ἐοπίαίαπη 
Ἰη ρεοϊτηῖπο Ἐπηοπάαίοπυτη Ο. ΧΤΙ. Ρ. 
60. ο οππεπάασπάπα ρτοροδυ: 

'"Αγαμόν μ ἔτι δεῦς ἀεὶ 

χθόνος παλαιὸς πατὴρ 

ὤφελ᾽ ᾽ΑΝΕΡΩΝ ατῖσαι 

μὲ Ἱάησαταχ φοἶ]σοί ὤγαμον ἀνέρων. Ἡ. ἵι- 
πιιρία αέὔιαπι Γιΐεπι, 4ποπι Αοοταπα 
Ἡδυπα ΠΡΙ Ῥ]ατίους Πηκισανί, ν. Ὑαἶεκο- 

ἨΦΥ, ἵπ Ῥμωπίς. Ρ. 114. Ὠτυπο]]ας ἵπ 
Ρορ]ος]. (Εάἱρ. Ἔ. ν. 19]. Ῥ. 668. Ίπ 
εοάσεπα ΟΠοτο Ιοσίτατ. οὦαοοῦ». 

98. Ὑοχ ἁμέρα εοηίεχέυπα, αά πυης 5ο 
Ἠαροί, ποπ ραπ {ωχραί. Ἐπιεπάαί 
Ματκ]απάις : 

ὦφελ᾽ ὤμμιορον μτίσαι 

(τί γάρ µ ἔδει |) παίδων. 

Ἠοαιλῖο Ρ]ασεί ἁμέραν Ρτο ἁμέρα Ἰεροτο, έ 
μ Ῥτο µοι αεοϊρίαίατ: αιοᾶ ααϊάεηπ οἳ 
Οταοογυπα α55 ραΐογοίας, η ]] αἰιιά Ύ1- 
τοπ τα 6556, Ἀιπς αυί ΥοΓΙΠΙ, αἰέ 10- 
Πα ια15 οοπηπιοάῖτις γ]ἀρίυ : 

ἀγάμω μὲ ἔτι δεῦρ’ ἀεὶ 

χεύνος, παλαιὸς πωτὴς, 

ὠφελ᾽ ἁμέρῳ Ἀτίσαι. 

ἄγαμος ἡμέρα εδι οαλδαίις, πε ἐλεύθερον 
ἆμαρ, Ιἰδεγίαν. δούλιον ἦμαρ δογυΐέι», Υἷά. αἆ 
Ῥμαπίς». Υ. 650. ἀγάμῳ ἡμέρᾳ κτίσαι οτΙί 
Ρτοῖπάς οοπςέἰέογε, ἀε[ίσενε ὑπ οαδαί. 
Νο ἀῑδεϊπιϊ]ῖς αριιάἀ Βορ[ος]οπα πηθίΒΡΗΟ- 
τα οί; (Γά41ρ. 0ο1οΠ. ν. 744. 

--- ---- τὺ γάρ νιν εἰς 

τόδ' εἶσως αὔ χημ’, ἄναξ Ποσειδάν. 

Τουυἱ Ίαπῃ αἆ Ῥμωῃ. ὅδ0. ἁμέραν υἰζαηι 

οἸσπίβοτο, Οποά οἳ ογιάϊάς οαιῖς ἆἀ6ο- 

πηοπειγαέαπα νἰάἀθαίατ, Γαοῖο αεί Ίοεπα 

πο οπωπἰ νἰο Ἡμετατο, Ἱαρεπάο : 

"Αγαμόν µε τὸ δε0ϱ) ἀεὶ 

Χρόνος, παλαιὸς πατήρ, 

"Ωϕελ’ ἁμέεας ατίσαι. 

σὸ Σεῦρο ἁμέρας, ιοιδφιιο υἱίῶ, Ὑε] αἲ ]ιου 
Ἱδγιε {επιριι υἰία. τὸ δεῦρο ῬΙΟ Σεῦρο, η 
Ῥ]μωπ. 975. εἰ 524. ἡΜιαρ. 

ὤφιλ ἁμερᾶν κτίσαι] Ὑι]σο ἁμίρα. Ἠε- 

Τ 5 



204. ΕΥΡΙΠΙΔΟΈΥ 

ῶ{ γάρ µε δεῖ παίδων : 
600 Τὸ μὲν γὰρ οὖν ἤλπιζον ἂν πεπον»έναι 

Πάθος περισσον, εἰ γάμων ἀπεζύγην. 
Μον δ) ὁρῷ σαφέστατον 

Ἆ / / .” 

Κακὸν, τέκνων Φιλτάτων στερεῖσνα. Το 

᾽Αλλὰ τάὸ ἤδη σώματα λεύσσω 

805 
”- / 

Των οἴχομιένων παίδων. μελέων 

Ωυῖά οπῖπα πη]μί ορα5 εταί Πρετῖς 2 

800 ἎΝοπ οπῖπα απαιιατα επαιίδδοτα πηθ ρᾶδδυταπα Γαΐ5ςε ἴνος 

Τησοεης πηα]ατα, 5ἱ α παρε αΏ5απιΙδδοπη : 

απο Υοτο ν]άεο πηαπΙ{εςΙβ»Ιπη ατα 

Ἱαίπα, οἰνατίςιταῖς Ἠρετῖς ογραία. 

ςρᾶ Ίαςο πιπο νΙάθο «οτροτα 

805 

οορῖ επιοπάαίίοπεπα ΤῬοιδοπί αἆ ΌΟτοςί, 

1679. Μ᾽ ἔδε Ματκ]απάϊ επιεπάαο ερί 

Ῥτο µε Σε. ΠΗεγπιατα. . 
Τ,0σ6, ὤφελ”, ἃ µατέρα κτίσαι, ἀεῦμεταί 

πο {επιριδ, απἰίφιίιδ οπιπζιπι Γαίέτ, Τι0ι 

πιαίγεπυ ε[ζοἱδε, δεά ἰαίεπι, φά 5επιμέ 

ετρετς ε9δεί οοπ/}ισῖ. εἰ. 
799, Τί γάρ µε δε παίδων :] Βοτιρθογίτα 

Ροῦύπ5 μ’ ἔδει, π Βορ]ιοε]. ἱ4. ντ. 1555. 

Τί γὰρ ἔδει μ᾿ ὁρῶν; ἈΝοίετ Απάτοτη. 596. 
Τί δέ µε σεκεῖν ἐχιρᾷν: Οοηρίχυςίῖο (5ΐνε µε 
δε, 5οι μ᾿ ἔδει) εαἆεπι ε5δο Ροΐεδί αι 
Ἰπῃ, ἨΙρρο]γβ, οὐ πόνου πολλοῦ µε δεῖ. 

Ματ]. 
Τί γάρ µε δε παίδων.) Με δεῖ παίδων 

Ῥ]ιχηςίς θ5ί Ἑιηρίάρα: ο] οχεπηρ]α 
ἀππι ἀῑισοπίο εποίαο ῥῬτοβίοραξαχ 
γα]οκοπατῖης αἆ Ἐιπρίά, Ἠ]ρρο]. 95. 
οπαϊθῖε Τοπ. 1018. Ἠετς. Ἐατ. 1161. 
Ἠεοιδ. 1007. Ῥ]ιαπίςς. 454. ᾳαοά αὐίεπα 
Ρυίαί Εαπίρ]άϊς Ῥγορσίαπι 6556 Ἠαπο «0Π- 
ςίγιοίοποΠη, πηῖπις τθοίο ρωίαί. Ἡ]άε 
{ΕςοΏγ]. Ῥτοπιοίμ. 6. Ματκίαπά. αἆ 
Ἐρίά, 1ρΗ.. Αα. 1150. (Υἱά. αἆ 
Οτεςι. 659.) ον. 

600. "Ηλσιζον] Βἰάῑου]α εσε, αα ης 
ουεπιήέ, οχροβῖο: 7ιοτι επιῖπι επἰδίπιο : 
αατο ἄλσιζον ἂν οκροποπάπα εσε ἵπ Ἠος 
Ίοσο---ἐὑπιιεῖσδοπι άγιο: ἐλπὶς επῖπι Ρο 

πιο, οἱ ἐλπίζω Ῥτο πιείμο, πο 56ΠΘΙ 

χοροεταπίατ, αίέ Ἠετοάίαη. 8. ἀντιπάλους 
γὰρ ἄξιν ἤλπιζον: εἰ Ρορλος]. ἐλπίζει φί- 

θευ» ἐἶπιεί, πε εγαί. Ἑαδιαβῖας Ίεετα ἀῑοῖε, 
Πεξιοά μπα κακῶν χαραδοκίαν ῬεΓ ἐλσίδα 

εἸσπ]ήσατα, {ο]. 919. Ἠπ. 47. Υἱάς ει- 

ἸΠοτίποχαπι ΒΙΙοταπα: Ὁ πο ΠΙΙΡΕΓΑΠΗ, 

ἀοπα {ο]. 1060. Ἠπ. 9. Τία Τπισγάϊάς» 
5αῦ (ος ορογῖς ΙπΙ1ο ---- Θουκυδίδης ᾿Α9- 
ναῖος Συνέγραψε σὸν πόλεμον τῶν Πελοπονη- 
σίων καὶ ᾿Απηναίων" ὧς ἐπολέμησαν πρὸς ἆλ- 

λήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς ἀπὸ καβισσαμένου, 
καὶ ἐλπίσας µέγαν σε ἔσεσθαι, καὶ ἀξιολογώ- 
σατον τῶν προγεγενηµένων σεκμαιρύμενος» 
Αά αασπα Ίοεάπα Ῥοεμο]ασίες---Τὸ ἐλπίσας 
οὗ µόνον ἐπὶ ἆγαλθ, ἀλλ ἁπλῶς ἐπὶ σῇ σᾶ 

μέλλοντος ἔκβάσει λέγεται. Εί ΑΑῑσε 
ααϊάρπι Ίου 5, εὲ αἰπιρ]είέετ προσδοκῶ 
οἰσπίβοαι. Ῥΐο Ὑϊεοι, Απ. Τε 1. ν, 
546. οἱ σεπιι5 Ἠπιπιαπιίπι εἰ πιογίαϊία ἔεπι- 
γηἱ5 αγπια; «4ἱ ΞΡΕΤΕΤΕ ἄεοδ ππιεπιοτες [απ- 
αἱ αίφμε πε[απάἰ. Ίτσεπι ἄνπ. 1, ΕΥ. γ. 
419. Ἠιπο εσο οἱ ίαπίιπι γροϊιῖ 8Ρείατο 
ἀοϊογοπι; Εί ρεγ/εγτε, 80ΥΟΥ, Ῥοίεγο. Ψἱάς 
4 Ἠῖς ]οοῖς ἀῑδδεγεπίεπα «αεοῦαπα Νίοο- 
Ίαυπα Τ,οβΏδοπι ἵπ ἨΜΠΦοοῇ. ΕΡΙΡΗΨΙΙ. 
1,. 11. ο. 25. Ἀαγηε». 

ἐλπίξειν παπα απα να]εί {ἴππετε, 5ο 5επη- 

Ρος οί οπδρεοίαγέ, 9ἵνε Ῥοπιπα έν εἴνε 

ππα]άπη, αοά εχδροσίαίας.  Πεαίή. 

808. Ῥτο στερεῖσθαι ΤΙΒΙΙΕΙα στερεῖσα. 
ΜΜαγΚΙ. 

στερεῖσθαι.] ὉΟπιηϊπο Ἰεσεπάαπα απ 

Μαικ]απάο στερεσα. Μιδε. 
Ῥνουανίε εοπ]θοίατατη οἴθπα Βγ. αἆ 

Ἠος. 655. Ἅ(εΕΙ. 
804. ᾽αλλὰ τάδ ἤδη, δο.] Ἠὶς ἵπ 9ς6- 

Ώσπι Ἱπάποιηίιγ οαάανοτα, 564 α1ζα ἆι- 

ουπη, ΤοῬῖς αἰ]αίοσαπη. αιήριας υ]αῖς, 96- 
αωίτας οοπηρ]ογαίίο Α τας εί Οπου, Ἡ5- 
ας αἆ Άπεπα αοίᾳ5.. Μαγλ]. 

ΕΙ νεος δἷο δεραταπά!ἱ 5υΠέ; 
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ο” ἡἹ κἳ ” 

Πως ἂν ολοίμην ἕὺν τοῖσδε τέχνοις 
Κοινὸν ἐς Αιδου κατα(θᾶσα, 

ΑΔ. Στεναγμὸν, ὢ µατέρες, στρορὴ β. 800 

Τῶν κατὰ χ5)ονὸς νεκρῶν 

δι0 
« . 3 -, ᾿ 3 / 8. Ά ω. 

Αὐσατ, ἀπύσατ, ἀντίφων εμὼν 

Ἄτεναγμιώτων κλύουσαμ. 
ΧΟ. Ὢ παῖδες ὢ πσικρὸν Φίλων 

Ὀἄπαπα Ῥοσθαπα Ο1Πα 1εῖ5 Πρετῖς, 

0οπιπιάποπι αἆ Ἑ]ιίοποπα ἆρδορπάρης. 

«4ᾱ. (επαέαπα, Ο πιαίτος, 

1)ε πποτίιῖς 5υ8 {ατατα Της, 

810 

(σαπηῖέιις αιιά]οηίος, 

Ἐλάῑίς6, τεδοπαίο ν]οϊδδῖτα, Ώιθος 

Ο]ο, Ο ΕΠ, Ο αοοτρα ἴιαΤαΓΙΤΏ 

᾽Αλλὰ τάδ ἤδη σώµωτα λεύσσω 

'Τῶν οἰχομεένων 

Παίδων µελέα, πῶς ἂν ὁλοίμοην 

Σὺν σοῖσδε τέρνοις 
ν , . 

Κοινὸν ἐς ἆδην χατωβᾶσα. 

Να]εκ. αἆ Ῥ]μαπὶςθ. ϱΡ. 605. πί παρ 
Ῥαρίς απαραίῖσα ραταπηίαςατη Ργοοβἀςτεέ. 

Ἀεεί. 
806. Πῶς ἂν ὀλοίμην, ο5ί, ζ7εἴπαπι ῥεγε- 

απι / ΒΟΕΡΕΠΙΠΙΦΤΟ ἵία ἵω Εωπρίάς, εοίθ- 
τίδηυα; οἱ {το πηῖπιις ροτερίειο νο. 
Ὀϊεηπσιϊ Ῥοΐεςί, Πώς ἂν ὀλοίμην, σὺν σοῖσδε 
σέχνοις Κοινὸν ἔς, ὃς. Πώς ἂν ἰπίεγγοραπέίς 
οδί, ία {αππεη α{ ορίοί.  ΧΕεπορ]μοῃ ἸΑνας. 
ΥΤΙ. Ρ. 415. Ὦ. Τιῶς ἂν οὖν, ἔφασαν, ἡμῖν 
συλλεγετεν; ἴἵπαπι τον ἔπιφιεζιεπέ, εοπυεπῖ- 
γοπί/ Νἱάςαιιας εοηααπίατ, Ἡ ογδίο Τρί ε5έ, 
«ἱ φαί Πεγί μοίεγῖέ, αἴιωιά Πιαεξάσθπιοπτῖ, έ 
πιοβίγα οαιαδα οοπυεπἰαπέᾷ Απίοπίπιις Ι1ΏΡ. 
ΙΧ. 40. οὗτος εὔχεται, Πῶς κοιμηθώ μετ 
ἐκείνηε: ᾖἴίπαπι οιέπι ία οοποιπιδαπι / 
νιάε Πυῖ αα. ἴπ ΑτπαηἾ. Ὠῖς. ΤΙ. 18. 
Ἠοο οχραϊπαϊίαγ, ὄφελόν σις μετὰ σαύτης 

ἐκοιμήνη! «Μαν 
Πώς ἂν ὀλοίμην σὺν σοῖσδε σέκνοις,] Ὑἱάε 

Ὑαἰοκεπαγ. αἆ Εατῖρίά. Ἠίρροίγι 908. 
207. 

807. Κοινὸν ἐς ὅδην καταξᾶσα.] Ῥεπε, 
ηἶςί αΠίες Μ 55, Α. ἙΒ. ααἴ Παροηξ ες ἆδου, 
ςοἵ]. δόµον, πε Ότοςί. 1669. Αιτίαῃ. ΤὨἱ5- 
5ετι. 11. 6. εἰ ὐῖᾳαθ, Κοινὸν αἀνετρία]]- 
ἴ6χ ΦΙΠΩΡΠάΙΙΤΗ, Ῥσο κοινώς, 1ῶια. κοινὰ Θ0- 
ἀεπα πιοχο {οηµσπίοτ, Ὑαἰοκοπωτίις αἆ 

65, ν, 1490, Ἡος απαρερίος Ἱία ᾱἷ- 
σετῖέ : 

Τῶν οἰχομένων 

Παίδων µελέω, πῶς ὧν ὀλοίμεην 

Σὺν τοῖσδε τέκνδις 
. 

Κοινὸν ὃς ἄδην μωταθώσα. 

υέ Ῥαδὶς απαραρδᾶσα ρατωπηίαςαπα Ρίςς0- 
ἆαί. Ματ. 

ἐς ὥδην.] Ἄ{85. ατηΏο ἐς ὥδου, ααοά ἷπ 

οοηίεχίέπα τεοθρίε ἹΜατκ]απάις. Α{ιος. 
ἐς ἅδην] ΜατκΙαπάαπα ποπ 560 µα1, ἐς 

ὧδον ο οοᾷᾱ. Α. ΕΒ. ρτα{ετοπίθπη. 
Ηεγπιαπτ. 

808. Απίο Στεναγμὸν Ῥοδυῖ ᾿Αδ. επ 
Ῥατηορβίο, οοπβτηαί 0οά. Α. 5οἆ ππα]]επα 
Σσενάγματ, Ῥτορίου ἀνσίφωνα, αιιοά 56- 
αωΠέασ, ΠοὮ {απηθη έ οοπίθχίιπα Πα{ᾷ- 
ΤΘΠΗ, οἱ οοπδεπαηπίέ Οοάϊοςρ. Ματ. 

Τεδϊάρταίαπα η Α]άϊμα Αἀταςα Ρ6ἵ5ο- 
ητη τοείο ργαβσιπί Μ58. Ε.. εί Τ40. Ἐ. 

4195. 
808. 55. Σσεναγμὸν ὦ µατέρες Τῶν κατὰ 

χ9ονὸς ᾿Αὔσατ᾽, ἀπύσασ᾽, ἀντίφων' ἐμῶν Στε- 

ναγμάτων ΚΛΥΟΥΣΑΙ:] “' Ποίῖπετι αα] ἆεπα 

Ροΐθδί κλύουσαι, πηοάΟ ἀνσίφωνα ουπη ἁπύ- 

σατε οοηρίτιαίατ. ἨΝ[α]ίπα {αΓΠΕΠ κλεουσῶι 

οαπεπίος. Νοιδα 5υπί Μιαςσταν. Ὑθχθος 

πὲ να]σαία ἀείοπάϊ Ρορρίί. Επσϊάα οετίε ο- 
ναάϊεδεπίθηίῖα. θα {8ΠΠ6Π κλέουσαι 58- 

ας Ρ]ασαί ἵπ ἰπῖεῖ Ἆος ποροίίο. 1μεραπη : 

-- ἀντίφων ἐμῶν 

στεαγµάτωνΑΧΟΥΣΑΙ. 

(επίδιηι πιαίγες εα[ΐε, επιέέε, ἴισαβγεην 
ἑοὐϊεπιέος οαπέπι, φιῖ πιεὶς σεπιῦ τε- 
εροπάεαί. Ῥορμος]ες ἵπ Τταςμίη. 579. 

πα 4 



Ἡροσηγόρημα µωτέρων' 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

δ05δ 

ῥοσαυδῶ σε σον «ανόντα. 

8Ι5 

ΧΟ. Α’, αἰ. ἐπώδομεν ὦ 

Ἰ πχ λ Δ ” 3 - .- 5 "κ 

ΑΔ. Ἴω, ἰω τῶν γ ἐμών κακὼν ἐγώ. 
πο 

κ ’ |] 7/ ως 

Τα χύντατ ἄλγη κακών. 

Ἱήαίαπα αρρε[Παίίο, 
Αοσπος {6 πποτίαπῃ. 

920 «44. Ἠεῖ πα]Βῖ, Ἠαῖ πα]ῖ Ῥγορίες ηΊοα τηα]α. 

ιο. ΑΠ, αἩ, Ῥαδδα 5απαας Ο 

Αοοιβϊῖςείππος πΠαΙΟοΓΙΤα ἀοΐοτος, 

ἨΧΕΙ τις οὐ» ἄσημον ἀλλὰ δυστυχή 

Κωμυτὸν εἶσω. 

Ίο, 885. Κέρασιν ἓν ἀφύχοις ὦχεῖ Μουσῶν 

εὐαχήτους ὕμνου. ᾿Αχουσα. (1,. ἀχοῦσα) 
Αραυγώζουσα. ἨςεδγεἨμ. «οασοῦς. 

814. Μα]οτί {οτίο οσπι αβεσέα ἀἰκήησαϊ 
Ῥοββεί, Τροσαυδῶ σε πὸν Φανόνσα: αϊ ἵη ἶς- 
ιο Ψπρῖα ῑπ. ΙΧ. 48Ι. Ἠωπο οσο {ε, 
Ἐιιναῖε, αδρἰοίο ὃ Σὲ σὸν Φανόντα ιί ν. 
1056. Ἱ. ϱ. σὲ, ὦ θανὼν, νοὶ ὃς εἶ ὁ Θανών. 

Λ{αγλ1. 
816. Αἴ, αἴ. ἐπάθομεν ὦ] 0οἆά. Α. Β. 

Μῖο ποίαπε ᾗ ᾖ, ο, λείπει, ἀθεδέ αἰἰφιία. 

Βυρρ]οί Ῥατποκίας, δεινὰ πάσχοµεν φίλοι, 
Ῥο5ί Αἴ, αἴ. Ὠθά Ἠεο Ιπ οοπίοχίήτω α- 
τηϊθᾶ ποπ οροτίαῖε. τε]οεί Ἱίααις. ἨΝοιαί 
Ἠεαίμις, ἄθεσδε Υεγουπα πάπα αἱ Ἠππο 
Ῥτοσίππς Ῥγαεεάετε, ας ρτίοτῖ ραγά νογςιις 
829. ορροΠῖ ἀομεραί. ΛΠαγκ]. 

ῬΜοπεί Μ5. Ε.. ἀεεσδε αΠηιιοά ροςέ αἲ, 
αἲ. δυρρ]ενίέ οχ Ἱτισεπίο Βαγηροῖας, Σει- 
νὰ σάσχ-οµεν φίλοι, Ρταφεςςοί Ίοσιτη, ιιέ 
{εεἳ, ναςιπι τοΗηαιιοτο, ΆΓικς. 

Α, αἲ] Ὑἱάε Ιπίτα ν. 899. ἍΆἈαγπος. 
Ύειδις ορί Ιαπιθίοις ἀϊπιείοι ΏταςἩγ- 

εαία]εσίας. Ῥεεείπιθ 5µα ΙΠίτιαςίε ἙΒατῃ. 
πε αης]ηῖς αι]άθτα Ἰπε]δα. Τεοςέ Υογςιις 
πας, απῖ Ώαπς Ργοερςδετῖε, οί ρη]οτῖ Ῥαχ- 
Π ν. 899. ταςεροπἀετή. Ύογςις επίτα 999. 
Ιπ ἆπος ἀῑνίάϊ ἀεῦει, απογαπα Ρονίοτῖοτ 
Ἠα]ςο τεροπάθΡῖς, κἳ 5ετῖραέιπ : 

Α), αἲ, ἀῑετέ µου. 

Ηεαίη. 

Ῥτο ὦ ἀεάϊ ὦ. 
Ἠεγπιαππ. 

817. Τὰ κύντατ’ ἄλγη] Τὰ κύνσατα, ρτᾶ- 
ν]βεῖπηα. Ἠοτα. Οὰ. ν.ν. 18. Τέσλαθι δὴ, 
κραδίη, χαὶ κύντερον ἄλλο προσ ἔσλης. Ὀαγπιες. 

818, Έτο πότµον Οοἆ. ΑΔ. πονο. ΠΟΠ 

ὭΏμιο. Ἐ]οχ. ἔπαθον μέν. 

πηα]θ. οί ν. 819, ΡΤοΟ κὠμὲ δησα σὴν, Ἱ- 
ἀθτῃ, δητ εµε γε σην. Ὁ. ορωσιν δητ ἐμε γέ 
σην.  Ἠὶς αἴπαϊ]ία 5αηί Ἰσία Φορμος5 
(Λάϊρ. ΟοἶοΠ. 991. 

ΚΡ. 

ΟΙΔ. 'Οµώσι χἀμὲ μαΐ σε. 

ον ὸ - - ΡΕ, 
Οράτε ταῦτα τησδε γης εγχώριοι: 

ζω, πόλις ᾽Αργεία, τὸν ἐμὸν πσότµον οὐκ ἔσ- 
ορῶτε :] “' Ῥαΐατος ᾿Αηνᾶς ]ορ. 6556. θεά 
Ρτίο, ααα Ἠασίοπας Αἰλπεπῖς Γ{ηΐε, 5εεπα 
Ίαπω ἀεῖποερς Ατσῖς οτί, 5οΐτο Ἐτίριάς» 
εί ὨὈταππαεοτγαπα εᾳπα]απι αταβεῖο, 
έαπς {οπηροσῖς ΠΟΠ πηΙτο, Ἠοάᾶ[ε Ιποταάϊριῃ. 
ΤΏεϊπάα, ν. 1175. τοάΙξ τατςας Αίλεηας. 
Ἠεϊδκίας. Εσϊςεπιανϊ 5οθΏᾶπα Ῥεγ {οέαπα 
Ἠοθς ἆταπα 6556 Ε]θειισίπε; τί 1η ΑΤΡΙΠΠΕΠ-- 
ίο, Ἡ μὲν σκηνή, ἓν Ἐλευσῖις ὨΜΠ(ΙΒΠΙ 

Ατσίς, πθηαθ Α]επῖς, 5ο ν. 5Τδ. Ίοεο 
εἴπη[]]ήππο, αααπἆάο ΟΌΠοτας ἀῑαῖί, Ἱππόξο- 
σον "Αργος, ὃς. Ατσὶ, 1. 6. Ο εἴυες ἄγπο- 

γπι εφιῖς-ραδοεπιαϊδ-αρίοτιώπ, Ὁ }αΐγί- 
επι ππθιπι δοίμπι, «ΑΌρίνΙδτις ώς, ἅο. 
Ἰοᾳαΐεας Ἐ]ειδίπθ, ποπ Αταῖς. εἰ 18 
Πίο Αάτανεις, Ω πόλις ᾽Αργεία, σὸν ἔμὸν 
Ξσότμον οὐκ ἐσορᾶτε; Ο οἴυϊίας γεῖνα, Ἱ. ϱ. 

0 οἵυος «γανὶ : 1ρ9ε ἴ8πἹιεη Ἐλευκίπε εχ- 
Ἰδίθῃς, ποπ Αχγραῖ». πθηιε Ἠα]αςσπιοᾶί 
{ταης]α]ρηῖς 5οοΏα: π εοἆθπα ἀταππαίέε τι]-- 
Ἰαπι εχεπρ]απω ΤΠ νοίετῖρας ἀταπιαίῖοῖς 
πηρπποσῖα» οσσισηῖε. Ἠοταί Ιδίαᾶ, γιοᾶο 
΄πο ΤΗΕΒΙ5, Πιοᾷο οπές «ΑΤτΗΕνΝΙ5, ααοά 
εί ἵπ ας {αρα]α ἔαοῖαπα θδί, ποπ Ιπίε]]1σῖ 
ἀερεί ἆς (χαηδ]αίίοπε 50εΠ6 ἀταππαῖς αἆ 
ΎΈμερας νο] Αίπεπας; 5εἀ ἆε Ῥοξία αιϊ 
αεῖᾶο οί εἰεσαπίοι οί αιιαςὶ ἵπ τε Ργῶςοπά 
πατταί ἵπ 5εοπα ϱα ϱµς ΤΠερῖς 5ἳ {οτίε, 
γε] Αιλοηπὶς σερδία 5υΠί, 5ΕΠΠΡΕΓ {8ΠΠεΠ 
πηαηθηία 5εοπα ἀταπιαεῖς οοἀεπα Ίου αΏῖ 
Ῥιίπιαπα {Ηΐέ οοηρέυία: τί Ἠῖς, Ε]ειιςί- 
πο; πυπ(υαπα (παηδ]αία αἆ Αίπεπας, νεὶ 
Τηθρας, νε] Α:ρος, 1π εοἀεπι ἀταπιαίθ. 
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.” 2 Δ / ια .” 

ΑΔ. Ὢ πόλις ᾿Αργεία, τὸν ἐμον πὀτμον οὐκ ἐσορᾶτε: 
ο” ” ϊ 

ΧΟ. “Ορῶσι κἀμὲ δητα τὴν τάλαι- 
/ ναν, τέκνων ἄπαιδα. 

ΑΔ. Προσώγετ ὦ δυσπότµῳ 
520 

811 

ἀντιστροφὴ β’. 

Σώμα» αἱματοσταγή, 

«44. Ο οἴνίίας Ατοίΐνα, πο ν]άείῖς πΊΘπα {αέάπη Ὁ 

ο, Ψϊάεπί οί ης Ῥγοίθοίο 1Π156- 

ΤΠ οτραίαπη Προχῖς. 

Ο αβοτίο ΠΙΙΞΟΓΟΓΙΙΤΙ 

Οοτροτα οταεηία, 

825 

Ἐ]οειδίπα Ἐναάπε Ατοῖς Ῥτοξασίε: Ἐ]ειι- 
5ἵπθ «Ἴαραπεις εί Ἐναάπο οοπιῦιιςεῖ Πέ: 
Ἐ]οευεῖπα ΟΠογας Ῥριπητη αςσθδῖί, εί 
«ητατα 191 Ἰηνοπίς, οἱ ροσ {οίαπα ἀταπια 
191 ππαποβαί. αιποᾷ ασε ορτϊρείτωαπα ἰδαας 
Ππηπηυίαθιἡ ας, απαπα ἀῑκί, Ἱπάϊοίαπα, εί 
Ἱέα {αοίαπα ἀαρτείοπάος ἵπ οπιπῖρις, ορ]- 
πο, Επρίαϊ5, Ῥορμοο]ῖ, οι ἀὐδολπγ]ῖ 
Ττασαά τς, αί, αὐίουαππαθ ΟΠοχις Ῥεί- 
πηαπθί (εξ 56ππρεγ Ῥογπηαπεί ϱο Ίο0ο αβί 
Ῥχϊπημπα οο]]οσαέας Επι) 1βί 5ἳς 5εεπα 
ἀταπααίῖς, εί οα 58ΠΊρεΓ ἱππππυίαβϊ]5, 1π 
οοἀσπα ἀταπλαίθ. ἸΜαγζί. 

Ατἰ5ιορΗ. Ῥ]αΐ,. 601. Έα. 810. Ωω πό- 
λι Άργους κλύεῦ οἷα λέγει; Ῥογ. 

ὦ πόλις ᾽Αργεία,] Ἠϊπο εο]ἰρῖι Ἠεῖςκ- 
Ίμ5 Ρο 5οΠία 5υα {ρε ἠπαπίϊία, 5οεπαπα Πι]- 
Ίας {αῦι]α Ατρῖς ἀεῖποερς 6556. Οεπι]- 
Ώ ΝΤ ες ἱππόβοτον "Αργος 51ρΤα ν. 975. 
Ῥχο πόσµον ΝΡ. Ἑ. «πόνο, ααοᾷ αἰνετὶ 
ηΟΠ Ῥοδίροβιοτίπα. Μις. 

819. Ἐτο σὴν σάλαιναν, Εοτίε σὰν : οεί 
ηΟΠ εκ {οίο πεορδρατῖωτη 5η. ΛΜαγκ. 

5891. Προσάγετ᾽ ὦ δυσπότµω.] ἸΜείτιπα 
ποῦ οοηγοπῖέ φίτορηῖσο. Οοάᾷεα Α. προσ- 
αγετε δυσποσµων. δεῖθο, Προσάγεπε σῷ 
δυσπότµω. οαῖ α]άπηςς νοοί ρᾶΓ Εδί µατέρες 
1Ἠ «ίτορΏθ. ηᾶτη 5εοαπάα ἴπ δυσπότµω Ὀχθ- 
νῖς ο5ί, μέ ν. 818. οί αΏδί «5ρο. ἸΜαγκί. 

Πτροσάγετ] Μείτο 5αυνεπῖτί ροίεςί ]6- 
5επἀο πυροσάξατ᾽. δυσπότµων, αιοᾶ ἀεάί 
Ῥχο γι]ραίο Σδυσπότµῳ, ΝΤ. Ἑ. ἀεροίιτ. 
ΈεΓδοπα», Ύµ ρες ππασπαῦη Ἠυ]ας απῖῖ- 
5ίορΏες Ῥατίεπι σοπΕιπάἁπέαΣ, οσο ΤΟΙ- 
{8556 οοη5Η] Ῥοδιηί : 

᾿Αδρ. αροσάξωτ', ὦ δυσπγότµων 

σώμα» αἱματοσταγῇ, 

σφωγέντα τ᾽ οὐ ἄξι”, οὐδ ὑπ ἀξίων, 

ἐν οἷς ἆ γὼν ἐχρών η. 

Αἀταδίαπα Ἠερο Ἰοᾳιῖ «οἱ]ῇσο ες ι]ίπιο 
γεσι:, ἐν οἳς ἀγὼν ἐκράνθη, ααῖ {ροῖ τηο]ίας, 

απαπα {ωπηϊπῖς ο ὔραςομπαας, οοπγεπίέ, 
ΟΩμ1ρρε Ρε] {ρ5ε τοσίος Εµθταί, Ἠοχήππαιε 
Ἠετοιπα {αοία Ῥτορχ]ϊς οσι]]5 εοπίρταρ]αίις 
εχαί. Ἠος αὐίεΠῃ ςἵ ΝΟΓΙΠ1 8ἳξ, αροσάξζατ᾽ 
ὦ Ἱπίοτρτείατϊ οροτίθβῖέ, πιαέγιδι5 εογιτι 
αἀπιουείε; ααοᾶ ραπ Αἀταδίο ποη τηα]ε 
εοπνοηῖθί, ααϊ Ῥαι]]ο απίθα ϱ 5οεπα ἆἷ- 
6τθ5δι5, ηης οβάανοτα ταάίεης οοπαΙ(λ{γ. 
Βοᾳεπεῖα 0Ἠοτο (ἰραεπάα ε55ο Πααθί ατα 
εκ αἰῑῖς, έἀπα ργαεῖριθ οκ νοςθ τέκνα : 

δό9) ὡς περιπτυχαῖσι δὴ 

χέρας προσαρµόσας, ἔμοῖς 

ἐν ἀγκῶσι τέμνα ῶμαι. 

Α οποτο Ἠςρο οπιαποῖατί νιάϊε Βατηεςίις, 
οοπβτπηαίαιε ΜΑ. Ἑ. Αἀταςεϊ ΠοπΊθτι 
Ῥταβσῖί, αέ οί ρτοχί ῥήσει, Α]άϊπα, 

Ἠεδροηδτη ἔχιεις, Έχεις ΟΠ Πἶδί 4 Αά- 
ταδίο Ῥτοβεῖςοῖ Ροΐεςί. 

δυρ]υαησῖτ ΟΜογι5 πηµάτων γ ἅλις βά- 
ρος, Ἱ. 6. ᾖαῦεο φιϊάεπι: πιεηερε δαίἰς πιας- 
πιιιπι ἀοἰογί οπ115. 

Ἠυ]ο αοτε] ἨηἶμΙ] Ῥταέετ σοπαϊξατα 
τοροπΙ{ Αάτασίις: αἲ, αἲ. 

Βεηιιοπ(ῖ εἰαισιι]ος σοῖς σεκοῦσι ὃ οὐ λέ- 
γεις 5αρειεοπβῖέαν ἵπ Μ9 9. Ἐ. . σερισ- 
σόν. Ἰϊάεπι Μ589. αἆ ν. 8δἱ6. ει]ὰς Πὶςο 
ἀντίστοιχος οδί, ἀε[εοίμπα ποίαταπί. Α- 
πἰπηαάνετίοταί 5οἶ]ῖοοί Οταταπηαίῖοας αἱῖ- 
ααῖς, Ἠοχυτω ΥΘΕΘΙΗΩ ΠΙΘΩΡΙΓΑΤΩ ΠΟΠ ϱ0Π- 
νοηῖτο, αἆθοαιε αἰτοχί ἀε[οείω»5 ποίαπη, αἱ- 
εθγὶ τοάιπάαηίῖα, αἀφοήρεε.  Όσαυπι 
αυίθπα Ἠοχάπα ναγῖας οἳί, ΟΠ αΠοερΣ {65- 
επιοπίαπα οἷέ, οχ ογαοπῖς ποσα εξ Ιπάο]ε 
Ἰπνερεάραπάυπα ον. «απ ἀπρίίατο πο 
ῬοβουτΏ, αίπ {πετ αἴ, αἴ, 4ιοά αὓ Αάτα»- 
{ο οπιποϊασί ἀῑχῖ, οἱ ἀῑῑτέ µου, θαοᾶ οεἵ- 
εποίπης αὖ οοἆσπα ΡτοβοϊςδοΙίαχ, ῥπσις αααα 
Οοτί Ιπίργορρδοσῖί, οαπα αοφαϊ πα]]α 5εη-- 
εοπίῖα οοπποχῖο -ἳ. Οια]ῖς οηἵτῃ, οὔ5ε- 
οἵο, ῥῆσις ε5δαῖ, αἲ, αἲ, ἀῑισέ µου. Ἱί8αιε 
«μ5ροςίαπα απο ο]αιδυ]ατη [τοῖς τεκᾶσι δ᾽ 6 
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Ἀϕαγέντα σ᾽ οὐχ ἄξε οὐδ ὑπ᾿ ἀξίων, 91 6 
Ἐν οἷς ἀγων ἐκράν»η. 

596 Χο. Δό», ὡς περιπτυχαῖσι δη 
| Χέρας ποσαρμόσασ᾽ » ἐμοῖς 

Ἐν ἄγλωσι τέκνα »ώμαι. 919 

ΔΔ,᾽ Ἔχεις, έχεις. 
ΑΔ. ΑΙ, αἴ. 

ΧΟ. Πημάτων Υ ἅλις (βάρος. 

ΧΟ. Τος τεκοῦσι ὃ οὐ λέγει. ΑΔ. 

980 ΧΟ. Στενεις ἐπ᾽ ἀμϕοῖν ὤχη. 
σὰ 

[΄ Αετέ μου. 
/, 

ΑΔ. Είδε µε Καδμείων ἔναρον στίχες ἐν κονίαισι.. 

Ἰπίετίεοία ποῦ ἀΐσπε, πεπιε α ἀῑσηῖς, 

Ίπ αιάρας Βπϊέαπα οδί οεΓίαΤΠΕΗ. 
805 ιο. Ὠαίε αί εοπιρ]εχίριις Ίαπα 

ήαηπις αρρ]ίσαΏς, πποῖς 

Τη Ῥτασ]ϊ5 Ῥοπαπῃ ΗΡοχος. 

«4ά. Ἠαῦες, Ἠαῦες, 

«4. Ἠοιι, Ἠσιι. Οιο. Ῥατεπάβρας τῖᾳαο ἀῑςῖς. 

ὤιο. Βαΐ5 πιασπιην οπὰ5 ἀοίογαπ], 

4, ΔιάϊΙο πῃθ, 

850 61ο. επι εἶε: Ώαπα Ιπ ίΗπησια σαἀῑι ἀο]ετο, 

44. Ὀδπαπη ππε εορῖς ΤΠεῦαπα οερϊάΐεοπί 1π Ῥρι]νετο. 

λέγεις] οἴπο α]]α Περ ίοπο Ἐιτῖρῖάϊ ας- 
86ΤΟ; πἹπάο {ΠΙΕΠ Ἰεγ], 4ο Ἰαυοταβαί, 
ευβ]αίο : 

Αδρ. Αὖν ὤ. Χοι Γος σεμοῦσι ποῦ λέγει». Αδς. 

᾽Αἴῑτέ µου. 

ΟἨουϊ Ἱαπιεηίίς Ἱηπσοππιοταί Αάταρειις. 
Ἠεεροπάεί Οποτις: φοὐίοοί γραγοπέίδιι 
εογηι Ἰει, Ἴιει, ἁῑοίκ, ααδῖ ΕΧΡΥΟΡΓΑΗ», 
Ίρδιπα πΙμ]] ααέ ραγΗΠ1 ἀοΐοτε, φαέσιω ἵπ- 
ηπεῃς, Ἰεγἱθείσπαπα Ῥαχίοτα τηα]] ᾳ556, σας 
αἆ ἵρδυπα Ῥογίποτεί. Ότ]ας ἀῑσά ααθί 
ΠΠΟΥΦΙΙΠΟυ]αΠΙ ςοηίίοης Αἀάτασίας, οχο]α- 
τηθέ η]μοο ἀῑετέ μου. Ἠερουῖε Οπογας 
σσέν, ὡς ἐπ᾽ ἀμφαν ἄχη. Βὶς οπῖτη 1ερο, 
πο, πε Μ98. εχηῖρετπε, στένεις ἐπ᾽ ἆμ- 
φοῖν ἄχιη. Βεηιι5 εδ: (επιε, παπι πίενφιιο 
ι0δίΓΊΗΠυ εατίδαπη ἀοίογὶς ᾖαθεί. Οοπβττηαί 
οππεπάαβοπεπῃ ποηπ αὐκιπ]]ς «εααδ]α, 
Ἠετς, Έτ. ν. 909. 

στενάζεὮ’, ὡς στεναλτὰ ---- 

οὐχ ἄν τις εἶποί μᾶλλον, ἢ πετόναμεν. 

1105. 

934. Ἐν οἷς, 5υὈίηί. σόποις, ἴγι ἰ]ῖ5 ἴοοίς, 
οι. Ιοἰρ, 

83505. Σφαγέντα σ᾿ οὔκ ἀξί. οὐδ ὑπ ᾱ- 
Σίων] Ἰεοςββο θ5ί ιίέ ας οἶπέ οοτταρία. 
5ἱς επῖπι εορ]ᾳθ, ν. 810. ᾿Αὔσατ  ᾱ- 
πύσατ᾽, ἀντίφων ἐμῶν: αι εδ Ταπιθις αἷ- 
ππείει ῬγαςΠγεαία]εσί15, Ἐοτίε, Σφαγέντ' 

ιοί... Ποϊςκτις. 

ὠνάξὴ, οὐδ ὑπ ἀξίων, ΙΠπίεγ]εεία ὑπαίσιίεν, 
πιοφιιε α ἀἰσηίε. Οὐκ ἄξ) Πιατῖε εχρΗςαίῖο 
αἱίρτῖας, ἀνάξ. Μαγκ. 

Σφαγέντω σ᾿ οὐκ ἄξὴ, οὐ) ὑπ ἀξίων,] 
Οοπ]ίοίε Ματκ]απᾶις Σφαγέντ᾽ ἀνάξε οὐδ' 
ὑ. ᾱ. οὗ Όογδαπι δγορλίσιπι 810. ᾿Αὔσατ) 
ἀπύσατ', ἀντίφων ἐμῶν. (τανῖςῖππο Ἠα]- 
Ἰασϊπαίας ντ ἀοοείβείπας. δαπαάς εί 
Ίουμς. ἀπύω Ῥιίππαπι ρτοάιοῖ, Βορ]ος]. 
Ά]ας, 896. Α5εΠγ]. ἛῬοτ». 195. Ευπρῖά, 
Ἠοειρ, 159. Οτοςι. 1951. Αεἰίορμαῃ. 
Έα. 1090. Ῥιπάατ. Ογπαρ, ν. 45. ὨΠ. 
Ποῖ]α εσε δίαίπετο (πα]επι Πιο νοςί απαΠ- 
Εῑαίεπα αβμχοτί ΤὨαιδηιεῖας αἆ Ω. (α- 
Ἰαυτ. ΥΠ. 911. ἍἈἘπίατο ποπ ροέμΐδεοί 
Ματκ]απάιις, ϱἳ πποπϊη]εςεί Τοπῖοί ἠπύω 
αἀμΙρία Ἠοπιετο Τ1α4. Ἐ. 599. Οἆγς». 
Κ. 85. Ρ. 271. Ίμοσα Βορμοε]ῖς εί Ειι- 
ΠρΙάϊ5 αἲϊο οοΠς]1ο πιοίανΙέ Ῥ. Ἠ/εδεεῃ- 
σῖας αἆ Ἠετοάοι. ΠΠ. 15. ο. 

824. Ἐν οἷς ἁγὼν ἐκράν»η.] ὮἘ τορῖοηο 
Ῥα]ας νοτοας (οἆ. Α. Ῥοπίέ Χο ποίαπι 
Οποσῖς οἱ 5οπῖρΙε έγων εκραν»)Η». Ῥ. απο- 

απο Ἠαρεί εγων. Ἐί α ν. 895. 1Ιάεπι 
Α. ροπῖέ Αδρ. (Ἠαο δυηπί οοπ{ηεἰδείπια.) 
ἐε Ἐν ος φαθίπίθ]]. σόποις, ἵπ ἰῆίε ἴοεῖς, 

Λ{αγΚ. 
898. Ῥοςί Έχει, 5εοιπἆο Ίοεο, 5ἱρηιπα 

1Π{ςΙΥοσα{. ἆθος»ε Ῥαίο: ιέ Α]εεςί. 1155. 
Ἔχειε; Ἱθδροπἆεί Αἀπιείς, Ἔτχω, να]. 

| 
| 
φ 

' 
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ΧΟ. Ἐμον δὲ µή ποτ ἐξύγη δέµας 
ΔΝ 3 / 

Εις τι’ ἄνδρος ευνον. 525 

ΑΔ, Ἴδετε κακών πέλαγος, ὦ µωτέρες 
436 Τάλαμαι τέκνων. ΧΟ. Κατὰ μὲν ὄνυξιν 

Ἠλοκίσμε», ἀμφὶ δὲ σποδὸν 
Κάρα χεχύμενα. 

ΑΔ. Ἰὰ, τώ μι 000. 500 
/ -” / 

Κατά µε πέεδον γᾶς ἔλοι 

840 Διὰ δὲ «ύελλα σπάσαι, 

6μο. παπα Υ6γο ΤΠΕΙΙΠΙ «οχρ5 πΙΠ(ΙαΤΑ Παποίαπῃ Εμἱςδεί 

Τη υἱτῖ αἰίου]ας ουΡ]]ο. 

«44. Ψιάοιϊς Ρε]ασιι5 πηαἰογαπΏ, Ὁ τηαίγος 

555 Μίδοτα ΠΠογαπ,. λο. Ὁπσαῖρας ααἰάετα 

Φι]σασία» 5ΙΙΠΠΙ15, ΟΙΠΟΘΓΘΠΙ ΥΘΓΟ οἶγοΠα 

6αρυε Ειάῖταις, 

«ἄά. ἨΠειι, Ἠθιι παῖἩῖ Π]Η, 

Βο]απα {εττα αΏΌ5οτροαβί 1ο, 

840 Έτ Ῥτοσε]]α ἀϊ]ασεταί, 

.Αρροδίίθ ΟγεΙορ. 679. απατῖε Όμονυς, 
χεις: τεδροπἆεί Ο7εΊορς, κακόν γε (5ε]]. 
ἔχω) πρὸς κακῷ, τὸ χρανίον Παΐσας κατία- 
γα. Ῥορβος]ες Α]ας. 685. τοσαπΗῖ Βετηί- 
«Ποσο, Ἔλχεις οὖν: τθεροηάεί αἰέει, Τ1όνου 
γε (5ο. ἔχω) ᾳληθος, κοὐδὲν εἰς ὄψιν πλέον 
Ῥτοάςας ἀῑεῖι Δάταδιιπι Ίαο Ἰοᾳμῖ, οί 
οἶας ο55ο 1Π{εστΙΤΏ ϱΑΥΠΙΕΠ. οί Ἠεαίμίας 
Το1Η15 ἀῑαποιίοποπα Ῥροε ἔχει, απῖα βάρος 
τοσῖτασ αἲ ἔχει. [βεά] νείυρία εἀ[ίοπος 
ία Ἠαρεπί, Ἔ χεις, ἔχει. ΑΔ. Πημάτων 

Υ ἅλι βάρος. θφαοᾷ (εαταπα αιιο(οτῖ(αίο) 
χος(1, Ῥατηοςίο αἰίοιγ οἀρπίο. Λ/{αγ]. 

Ψοεισίᾳ Ἐάά. Ἠαθοπέ: Ἔχιεις, ἔχεις. 
᾽Αδρ. Πημάτων γ' ἅλις βάρος. αιοά γοδευῖε 

ΜατΚ]. Τάεπι {αππεπ οοπ]ἰοἷς, ροδέ Ἔχεις 
Ιπίριτοφαξἶοπῖ5 Ποίαπα ο55ο Ῥοποπάατα, τέ 
Α]ς. 1155. Ογε]. 679. Βορι. Α]. 889, Ἠεεί.. 

899. σοῖς φεκοῦσι ὃ οὐ λέγεις.] Οοάά. 

Α Ὁ ρου να. 
ποις πελούσι. 

αμαςῖ Ἠσρο ο55οηί α πιαί]α ππαπι, σοτίς οὔ- 
5ευτα 5υπέ: νο], πέ νετίας ἀῑσατη, ΏΟΠ 
Ἰπϊθ]]1σιρ]]ία: πμῖ φα]έοι. δἱ αμ]οῖαη- 
Όασ, οπηπῖα τθσίο ρτοσεάςηέ. ν]ὰς 5ίΓΟΡΠΗΘΗ, 

Υ. 816: τρῖ ποίαι Ἠεαίμῖις, απο νοτ- 
54η (939,) ἵπ ἆπος ἀῑν]άϊ Γοροτίοτο, αο- 
ΤΗΤΩ Ῥοσίετίος νεγςι] 816. τοςροπἀθῖε, ςἱ 
ία 5οτ]ραίαας, αἲν αἲ, ἀῑεσξ ου. 19ὶ εδέ Α, 
αἲ. ἐπάθομεν ὦ. Ἰ{αγΕῖ. 

Τοῖς σεχοῦσι] Ἐχο σαῖς σεκούσαι. :Νἱάρ 
Απάτοπι, Υ. 415. ῥεᾷ απ πο νειουῖ 
Ρος οπηπῖα τοδροπάθαίϊ Ἀοπας ρταρπίας 
ίτορΏα, Ίεσο 5αρρ]επάο Πὶ 5αρτᾶ---Α:, 
αἲ. Δειὰ πάσχοµεν, φίλοι" ἐπάθομεν, ὦ. 

Ῥαγπιες. 
0οάά. ΔΑ. Ἑ. ποίαπέ περισόν αυωοά 

5ἰτορµῖοιὰς γετςις ἀεοδ. Οοττεαῖ νυ]σα- 
έαπι ὁ Τη οὖν πιυίατο. Ῥατάσυ]α δ οὖν ἵπ 
Πῖς 5απί, αὐας πἰπῖσπα ποσ]εχετιπί 1η- 
(οτργείο». ῥισπϊβσαπέ {ετο ιοά πος ἆᾱἷ- 
οἴἵπημς ἴπάθβδεπ. Ἠίπο δ οὖν ὅμως, ἴπαεδ- 
5οπι ἆοολ, ποἩ Ἱπίθ]]εσίαπα αὖ Ππίοτργοί]- 
Ρας ἵπ {ςεμτ] βΒερί. αά ΤΗ. 816. οἱ 
οαπιάεπα Εοιπαυ]απι οχ Η ε]]οάοτο αἰα]εγαί 
Ἠοορονεοπίας, Ῥ. 274. αὐῖ «ἈππεηΏ ἨΟΠ 
ἀοβθεδαί οβ]οααῖ Ώονατίο. 

᾽Αὖτέ μου.] Μα]ε Ίος Ἱπίετρτγείαπίατ αι- 
ἀῑο πι. Ίος ἀῑοῖι αιμα 1πε, εί εκ 
Πΐ5, ᾳµσς ἀῑσο, «οἱ]ῆσετε Ροίεςᾶς, πῃπε 110- 
ας ἵρειπι ἀο]ετο. Τία ἀεπιαπα αρία εσί, 
αὖα 5ο 1{1χ τεβροΏδίο. Πεγπιαπῃι. 

851. "Εναρον] Αοτ, 5. νεγβῖ ἐναίρω. 
Ῥαγπες. 

859. Ῥτο δέµας, Α. δεµα; γ'. [ Ἠοείς, 
ετεάο.] «Μαγκῖ. 

854. κακών σίλαγος,] Τε Ἠοις, Ἐν, 

1088. κακῶν δὲ σσέλωγος εἰς σόνδ ἤγαγει ; 
γιάε Ἠτρρο]. 832. {3οηγ]. ἘῬτοπιείῃ. 
Τ4δ. Ῥετς. 405. 
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'Ὁ Διὸς, ἐν κάρῳ πέσοι. 
ΧΟ. Π,κροὺς εσεῖδες γάμους, 5δ05ὅ 

Πικρὰν δὲ Φοίδου φάτι 
846 

Ἰσηῖδαιε Ώαπηπια 
}ονῖς Ιπο]άαί οαρ](1. 

6ο. Ταεϊρίος ν]άϊδα παραας, 

Ἔνγημας. ὦ πολύστονος 

Έη ῥαποεςίαπα οτασµ]άπα Ῥπαρί. 

5845 

Ἑδ6. Κατὰ Σ ὄνυξιν ἠλοκίσμεθα] Τηηοκῖ5 
Ῥτο κατηλοκίσµεβα, ἃ ΥΘΙΡΟ καταλοκίζω 
ΡΙΟ καταυλακίζω: ἴπΠοιια αὔλαξ, εί Ἀ0θ- 
Π]οῖς ὤλοξ. διοιι. Ἰαγπες. 

869. Κατά µε πέδον γῶς ἕλοι] 1ά οςί, 

πέδον γῶς καθέλοι µε: αι Ῥορλος]. (4. 
ΟοἶοἨ. 1769. κατά µε φόνιος ᾽Αΐδας ἕλοι. 

οκ ἨΠοππεγῖοο ΓοΤίΕ, σύτε µο χάνοι εὐρεια 

ών. ΈΤΟ πέδον γῶς, Α. πελαγος γας. 

Τεϊπάς, Διὰ δὲ 9ύελλα σπάσαι, Ἱ. 6. Φύελ- 
λα δὲ διασπάσαι, 50. µε. Μαν]. 

Κασά µε σέδον γῶς ἕλοι,] Σπηθςϊ5 Ρτο κα»- 
έλο, Ίαγπιε». 

841. Ττυρός σε] Αιί πυρύεις 1ερ. ααί ν. 

849. ἔκ Διός. Ἠεϊςκίας. Μαν]. 

846. 5. Τ,μροὺς ἔσεῖδες γάμους. 

πιχρὼν δὲ Φοίβου φάτιν 

”ΕΓΗΜΑΣ ἆ πολύστονος. 

Οδίωοδα δώµατα 

λιποῦσ᾽ ζλλ ἐριννύς. 

Ῥατίεπῃ οοτγηρίε]α; νά Μιςστανίας, {ο- 
(πω ΠοΟη 5ιδίυ]ε. ΤἨϊαπσιε 1]ε, αιιοά 
6ρΏ5υ5 »ιαάσεραί Ῥοδί φάτιο οί τε]ίαια 
γετρα 5ο Παηπρῖε: ἔγημας τὴν πολύσσονον 
ἐριννὺν, ἃ ἦλθε λιποῦσ᾽ Οἰδίπιδα δώματα. 

Ότι αΠεσοσῖοε Ώαο εβεταπέχ, 4ᾳ Ῥο]γπῖςς 
Ρυία, αυ Ῥαΐεγηῖς εράϊρας τε]οίῖς, {αη- 
α παπα Ἐυτία, Ῥεγηίείεπῃ 1η Α τας ἁοπαάπα 
πας, θά ααῖς {απ ἀωτατα ΟΓΑΠΟΠΘΠΙ 
ργαιὁ ΕΙΠΗΥ5, απ οἶἵπι (Εάἱροάϊς {α- 
παπα οχαρ]ιίανεταῖ, πηα]α ἴ]]α οί οἱ α- 
νεχςα {οτίαπα, αααπ (Εάἴριας (οίααιιθ ἆο- 
της εἶας Ῥεγρεςεα ογαί,. [η ἔγημα: αι- 
Τετη στανο πἹεπάπη Ἠσχεί. Ῥοηροπάυπι 
επίπη: 

Εφ’ ΗΜΑΣ ἡ πολύστονος 

Ο/δίποδα δώµατα 

λιτουσ᾽ λ9᾽ Εριννύς. 

ΟοππυΡίο ερ] ἠαπχίςεῖ ας Παείο5α 

Ἰωγία, γεἰἰεία (ΓΕ ἀἱροᾶϊς ἆοπιο, αἆ πιο ῥετ- 
υεπῖί. Ἠλεσις 84Τ. σίς δ ὑπερβαλὼν λό- 
χους Τρώων ἐφ ἡμᾶς ᾖλδεν. Γρηϊσεπία ἴπ 
Τ. 199. 

Ἔν γεν τῶν πρόσΎεν ὃµα 3 έν- 

πων Τανταλιδᾶν ἐμβαίνει 

Ποινώ γ᾿ ἐς οἴκους. 

Τε ας 5ἷο ἵπ Ἠοτοι]αο Ε. 876. 
εκ {Εις πολύστονος νοσαί{υ. 

860. Ιεσεπάιτα ραίο : 

Ίγδδα παπα 
Μος ν. 

-νῶν σ᾿ "Αδραστ᾽ ἀνιστορῶ. 

Ῥσο νῦν δ) "Αδραστον ἱστορῶ. Ἡέ τ. 121. σὲ, 
σὸν κατήρη χιλανιδίοις, ἄνιστορω. [οη. 669. 

ὧν σ᾿ ἀνιστορῶ σσέρι. «αζοῦδ. 

844. 5. Πιχρὰν δὲ Φοίξου φάτιν 

Ἔγημας. ἆ πολύστονος, ὅτο. 

Έῃ Εαπεξέαπι οτασυ]άπα Ῥπαβί 5εου{8. 

Νυρίαπα ἀθάϊεα Πας ν]τῖς: Ἰαοίαοξα 

επ, δτο. 

Ἄθφιε 56Π5.5, πε(υε Ἡπσυα. Ί,9σο, εἴ 
ἀϊδάπσιο: 

Τ,2εοὺς ἐσεῖδες γάμους, 

Π,2ρὰν δὲ Φοίθου φώτιν᾽ 

-. Ἔρημα Σ ὁ πολύστονος 

Οἰδιπύδα δώµωτα 

Λιποῦσ᾽, ζλβ' Ἐειωνύς. 

Τε]κίες ν]άϊ5Η Πήαγιώ πυρίϊα5, 

Έε {απεείαπῃ ῬπαὈ] ογ8ου]άπη : 

ασια αὐίοπα Ἱασίιοδα 

ρα1ρῖ ἄοππο 
Ἠοα]οία, πη]ρτανΊς ΕΤΙΠΏΥΣ πι ἔμαση. 

Βιπηῖ]]ς αΠφιαίεπια5 ᾳαετε]α Ιπίτα ν. 1088. 
Σ οί σ, 5Ώρο «οπβιπάπέατ, αξ αΏβί ποίαν], 
Ῥμαπίςς. 660. τὸ δαιµόνιον Κατεκώμασε δώ- 
µασω Οἰδισόδα. «αγ. 

844, Ῥορί φώτο ἀἰδάποίοποτα Ρ]επα!α 



ἹἼκετιδΕ Σ. 

Ο,/διπόδα δώμµιατα 

901 

Λιποῦς, ᾖλδ᾽ Ἐρωνύς. 

(6άϊροάα ἆοππιπα 

Ἠε]ίπαιοης νεπῖέ ΕΠΙΠΗΥς. 

ΑΗαάΤὉΜΕΝΤΕΟΜ ΑΟΤΠΟΡ ΩΓΌΑΗΤΙ. 

Τ]ιεοῖς οαάαγεγυπη ἵπ ὥοεπαπα Π]αξῖς, ἆππι τοσα5 ραταίατ, Ε]οσίαπι απἰαδου]αδαπε Ῥερίεπι 
Ώπειπι Αἀταδίης, τοραπία Τ16Ῥθο, Ρεγουτηῖί. (Λογις Πίεταπα Ἰ1σεί, 

/ α, 3 υ) / . ἃ ιο 

ΘΗ. Μέλλων 6 ερωτᾶν, ἥνμε ἐξήντλεις στρατῷ 8640 

Το. ἴπ απίππο Ἠαβοπς {6 ΙΠέετοσατο, 4119 {επαροτε οχοτοϊεαῖ Ἰαππρηία 

Ῥοποεπάαπα οεηςθο. βεηιίέιχ ἔγημας, ὦ πο- 
λύστονος, Ἱ. 6. ἔγημας στὴν πολύστονον Ἔριν- 

νὺν, ἃ Ίλθε λιποῦσ' Οἰδιπόδα Σώματα. Νεπι- 
ρε αἰ]οσοτίος Πὶο αβ οτί, ααοά 5αρτα υετρίς 
ἀϊδογεῖς, ν. 955. νἱά. εἰἶαπα Ἡϊρροϊ]γί. ν. 
δ49. Ματκ]απάο ρ]ασοί, ἔρημα δ ἃ πολύ- 
στονος, υϊ ἔργμα αἆ Οἰδιπόδα Σώματα τείε- 

ταίυτ. «ιάϊςεί Τ,εείοτ. ἍΌ{ις5. 
"Ερημά σ᾿ ᾧ πολύστονο.] 1π νείε εἀά. 

εἶπε ἰπέετραπο(ῖοπε Ιαησευαπέυσ φώτιν Εγ- 
µας ἆ ποολύσπονος. ἹΜατκ]απάα5 επηεπάαραί 
ἔρημα δ ᾧ πολύστονος, απῖας {απέπα Ηείο- 
το πιυ{α({ἶοηε Ῥεεσαῃ5. ΠΗεγπιατ. 

847. Οἰδιπόδα] Ὠοτῖες Ρο Οἰδιπόδου. Ἠος 
νετο (ΟΕ άῑρί ποπεΏ πιι]Ηρ]οχ οί, ὁ Ο75ι- 
ποᾳ, τοῦ Οἰδίπου. Ὑϊάο Ειτῖρ. Ῥαηϊς. 
ν. 961. θίο. ὁ Οἰδίπους, τοῦ Οἰδίποδος, χο 

ααεπίας, οἱ ᾳαοά πιασῖς Ἠετοίουπῃ εί, ὃ 

Οἰδιπόδης, ποῦ Οἰδιπόδου. ὮΏε αιῖθις νῖἀε 
Ἐσια(πῖαπα ἵπ Ἠοτῃ, Γο]. 153250. εἰ 1685. 
ὅς. Βαγπες. 

848. Μέλλων σ᾿ ἐρωτῶν, ἡνίκ ἐξήντλεις 
στρατῷ Τόους, ὅς.] ἛῬετ σε, να] Οποσυπη, 
ποπ. Αἀταρίωπῃ, οϐ τὰ ααοᾶ 5ο (αχ, νν δ) 
"Αδραστον ἱστορῶ' υὈὶ "Αδραστον Ῥ]απε ΟΡ- 
ΡοπΙξασ Ἠι]ς σε. Ε Τα Ἠοϊσκία. Οιοά 
νετο ἀῑείέωτ, ἡκίκ ἐξήντλεις στρατῷ γόους, 
πο Ιπίθ]]σο. που οπῖπα αρρατεί αὈὶ ΟΠο- 
ας (ναὶ Αἀταγειις) ἵπ 5αρετίοσίρας Ιαχοτίέ 

ΓΘΟΣΘΠΩ στρασῶ, 3Ίνο επεγοίξιώπι, 581 Ἠοπη]- 
Ώυπῃ Ππασπιίπι οωέκπι 5αῦ στρατῷ οοπί- 
ηθτί ἀῑσα». Ῥυάσιας ἀῑοῖε, ἐξαντλεῖν γόους 
Ες 5Ἰσηϊβσατε επαπέζαγε εἰ ρεγ/ογτο {μοίις. 
Ἄεφιε ος Ιπίε]]σο αι]ά Πϊο νετ. ΔΑ|- 
ἀϊπα ἀῑσάπσυ]ε ροςέ στρατῶ, εί οείθγα «Ο0Π- 
ἅπυαί, Ἐάϊάο Ἐτιβρασῃ. Ἠαῦεῖ ἐξήνσεις" 
ηπάε Ἠείςκῖις ἐξήνυτε ααοά ππεπάμπα 
εσί, ορίπος, {γρορταρΗ!, Ῥτορίετ απΏρΗΙπηᾶ- 
ΕΤΗ Ἠνῦσες: αιῖ Ῥες Ιηπ νοτσι Ιαπωρῖςο 
ΊοεμπΏ πο Ἠαρει. Τάεπι ἀε]εί οοπΊηᾶ 

Ῥο5δΐ ἀφήσω, εί οοπ]αησῖί ἀφήσω ποὺς ἐκεῖ 
μύθους, Υετίεης, οππἰίαπι δΕΥΊΠΟΙΙ68 φιος 
έμπιο υοίεδαπι /αοετο. Ἀεείεθ, οτεἆο, σοὺς 
ἐκεῖ μύθους, ΏΤίογεΦ δΕΥηΙΟΠΕΣ, ιέ σης ἔκεῖ 
πώτρας, ῥγίοτίς μαΐτίώ, αραιά Ἠε]εῃ, 149. 
Ἠεαίμίας Ῥει σε Ιπίε]]αχίέ «4άγαφέιπι, εἲ 
Ιἀείτεο Ἰασῖι ὤφηκα ῬτΟ ἀφήσω. Μύβους 
εἰς πὰᾶ σᾶ, δΕΥΠΙΟΠΕΦ νε] φιικίίοπεςν φιῶ 
δρεείαχιέ αἆ {ε Υεὶ γεδ ἔιαδ, τί Ίο. 759. 
συμφορὰν εἰς ἐμὲ, γ6Πι φιιδ αἲ πιο δρεοίαί. 
Ῥει ἡνίκ) ἐξήντλεις γόους Τμοδειις νιἀεέαχ 
Ιηπμοχε Ίοευπα Ιδέατη ν. 987. οἱ 5εηιεῃ- 
Ώρας. Ἠκίοτίαιη Ἠαῦες ]οοῖ Ἠα]ας. Ίσα 
αι] 5ἷέ στρατώ, εχρ]ίσεῖ ηαῖ Ροΐοςέ, οί ο0Π- 
Πσῖαί ααἲ να]. Έσο ποη π]θῖ ΙΠΙΟΒΤΩ Υο- 
εθπη Ιπγεπίτο Ῥοβδυπα αιδ 5εηςι1, ΠΙθίτο, 
εί Ἱπρυας Ῥρίαπο αεϊσ[αοῖεί. ααία αιΐέθπα 
νυ]ραία» στρατῷ αἀεο ἀῑδειπαϊ]ῖς ο5έ, ποηθ 
ΡοδδΙΠΗ «α1554π1 αἀΐοιτο ρτοῦαβΙ]επῃ ἔαη- 
5 πημίαοπῖ5, εαπα τείῖεθρο, μὴ γέλωτ 
ὄφλω, αί Ἡ]επιοχ αι. Ῥτοχίπηα δι προτοῦ, 
απίθ:. ΠεΠηρε, Υ. 257. εί δεαα. (848. ᾿Εξήν- 
σλεις στρατῷ Τόου. Ίηοδεις (ΟΠογαπα 
αἱ]οφαϊέατ. μεσο, στρατοῦ γόους, ζαπιεπία 
οὗ απηΐδδµπα οπεγοίέμπι: ααοὰ ΟἨοτας {8- 
οἵί, ν. 987, ἃςα, Ρίο φθόνω Ὀυγατρὸς, επ 
ἴγα οῦ ᾗζίαπι, Τρ. Ταχ. 1968. µέλος τύ- 
χΊε, οαγπιεπι 58 φιιεγεία οὗ Γογίππαπι, 1ρΗ. 
Αι. 1980. γόους τύχης, Ὠ8ο αυ. 1908. 
πένθος παίδων, 1137. Ἐπτ ἴία εοπ]εσρταί νῖτ 
ογιάἰΙσοίπιας ;οαπΏςς Εοδίοτα».) ἸΜαντκ]. 

Μέλλων σ᾿ ἐρωτᾶν, ἠνικ ἐξήνσλει λόγους 
Κλρνξ Κρέοντος, φοὺς ἔκει μὲν εἰς φπὰ σὰ Μύ- 

Όωυς ἆφηκα" νῦν "Αδραστον ἱσφορῶ. 

Ἐτιποξκίας, ορτηας οπιηΙαπα Ῥοδία, αἆ 
Ειτὶρῖά. Ότεςι, 845. αι Ῥοθδθρος 5ο» 
αιιά 5ρεοίπεν εχη]δεί αἆ 5ομγ]. Τπευ. 
578. αἰϊπά Ἑαπρίά. Μεά. 945. ἍῥῬον. 

Ῥτίνδαυαπα αἆ Ἠα]ας Ἰοοῖ οππεπάαεῖο- 
ἨΘΠΛ πηε ἀεςἴησατη, οοπ5Ηέεπάιι5 ο5ὲ 50Ἡ- 
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ϱω Ἆ 

Γόους, ἀφήσω, τοὺς ἐπεῖ μὲν ἐκλισων 

860 ές τὼ σά γε μύλους νυν δ) "Αδραστον ἱστορώ” 

Πό9εν πόβ’ οἵδε, διασρεπεῖς εὐψυχία, 

Ἐβιαᾶϊςεί, αρ ἀϊσατα, ρᾶυ]ιδρε Ιποοπηπαοᾶυπα έαππρυ5 νΙάεῃς, 

950 Ἡείϊοι] 56ΠΠΠοΠθς5: ὨππΠο Υςτο ΑάταδίυπΑ ΙΤΙΘΙΤΟΡΟ, 

Τππάεπαπα 1 Ργεοςίαπίος ΓογΗ(αάῖπε 

ος εἸαισα]α», ἡνίκ ἐξήντλεις στρασῷ γόου,. 

Έρπα Ματκ]απάας τείετί αἆ ν. 257. εί 5ε- 

ᾳυεμία, υδί Οποτας αακίαπι Γηε5εῖ οὓ- 

ηχο Ἱππρ]οταί. Ὑθγαπι, πὶ {4195, α)άά 

οσί γύος, ζσίμς, ο αά {κετεία, ουρρ]ιοαίζο. 

Τοϊπάο τα(ῖο, εως Τηεσεις ἆςε υΙτέατε «ο- 

τυτα ααατετεί, εΓαῖ, ἵρ5ο Ῥτοβτεηίο, ν. 804. 

εοηίαπαῖπα 6οτΙΤΗ, Ύ115ε ΤΠουϊς ασεη5 ν]ἀθ- 

ται. Ώπατο βοτῖ ποπ Ροΐθ»ί, αἶπ 64 εἶαι]- 

ου]α Ἰπάϊσαίαπα δέ ἔρπωρις αφιοά Ῥορί 

Τ]οσοί α ΤΠοβῖ5 τεάϊέωπι. Τὰ αὐίετη πθ- 

ερςσατῖο οπίέ Ἰπίετνα]]απα α Τηεδοῖ Ππίτοῖσι 

1π 90ΘΠΑΠΗ, Υ. 804. αἆ Ἠα]ας ῥήσεως Ἱπάάντη, 

ν. 948. ααοᾶᾷ ρᾳγήτα Α τας, ρατάπα «Ἠο- 

τῖ, Ἰατησπείς Ἱπηρ]εέαχ. «απ {ΕΙΡΟΤΕ, 4Ἡο 

τοςρ]οίι Τηεξει», ἀαβηίτο, ἵρδαπα «]αάδι- 

Ίαπω Ιπίθιρχείος; φμαπάο ἰαπιεπία οὗ ϱπεγ- 

οἵξωπι “Αγαΐυιπι Ῥγο[ιαϊ,. ἩἨαπο επῖτη 

νίπι Ὠαβνις, νατρῖς Ἱησοπάϊ αιί «οπ("ε- 

τεπά1 φυμ]εοτας, ποππυπ(μαπα Ἠαρεί. Α]- 

εῶμς Απίμο]οςσ. Ἡ. Βίερῃ. Ρ. 353. 

πῶσά σοι οἰχομένω» Πυλάδη, κωλύεται Ἑλλάς. 

Ἄοππις, Ρ. 285. Εά. Εα]κεπὸ. 

βαιὸν ἐμοὶ χέε δάκευ '- "- 

Τιρυ]]ας Τ40. 1. Ἐ]εσ. 6. ν. 55. 

Ὑαὶ παῖφεγ αΏδθηίί πησρςία5 απ 56ρθ ϱΙεΓε]α5 

Οοπ/]οῖς -- -- 

Τάσπι 15. ΤΙ. Ἐες. 9. ν. 14. 

Ἰ{ατοαί Ὠῶο 6εΠΘΤΟ, πιωτεαί Ί]]α νΙτο. 

Ἠοε Ἰρίίαι Ροβῖίο, Ίοσμπι βἷο επιεπάατί 
Ῥο55ο Ῥυίεπ: 

µέλλων σ᾿ ἐθωτᾶν, ἡνίᾳ᾽ ἐξήντλει στεατῷ 

γοούς, ἃ φήσω, τέως, ἀἁλαιρίων βλέπων, 

ἐστέγασα µύἈους" νῦν ὃ "Αδραστον ἱστοςώ 

Οιρίρης ἰε ἐπίεγτορατε ἐα, φιιῶ πιοα ἀῑοίιι- 
γιιβ δµΠι, Φµο {επυροτεο ἴπι επεγοίέιε ζιρεπάο 
οεσιραία οταδ, ιασίεπις, ὑπίεπερεκίίυιπν 
ε55ε υἱάεπδ, οοπαργεδδὶ δΕΥΊΙΟΠΕΠΙ; πιο 
υθγο «Αἀγαδίωπι ἱρδιπι ἴπίεγγομο. ἘΙο 
ἱστορῶ ΝΤ. θεια Ὦ. εἰσορῶ, 5ιρετςείρ- 
{ο (3ΠΙΕΏ ἱστορῶ, ισα. 
Νο Ἠὶς αείας απατά ἹπΙάπα οοπςΗ(ωέ 

Ῥτονοίας, 5εἆ 5ορπαπα Ζ. ασίας 5. Μοπιεξ 

Ἰάεπι, ΤΠοδδθυτω {οτίε Ίαπῃ απίεα 56επᾶἩ: 

ΙΠπίχαςςα, απἲ πο]υῖ5θ {θδίοπι ε5ςε Ἰοίς 

ππυΠεταπα Ατσίνατατη. «Βεεῖ:. 
Τ,οοᾶοπῖ5 Ἡ. ]. ΡγοάΙρΊιτω ΏΟη 1Π{ΕΓΡΓΘ- 

ἑατοίατ {οίας Παταδρίοαπη οτάο. --- Τὰ 1 
χησπίθ Ἠαρυῖι Ῥοδια: Ἰηεδειι αἴῑο {επι- 
20/6 υο]ιΐδδε πυιίεγες «4γρίυας 4ὲ γεῦι» αἆ 
ἴϊας Ρεν πιεῖδιι φοἱδοίαγί, Ίαπιφμε ἄε 1ἱ9- 
ἀοπι «4γαδίιιπι {ἠπίεγγοβατε. ΑίαιΙ Ἰπίς- 
στυτΏ ἀτατηα οἱ αμῖ5 αξίοπίο Ἱεσετίε, 5εη/1εί, 
Ίπ {οί ασάοπε, «Ρεοίαίοσαπο οευ]ῖς 5υἡ- 

Ίεοία, πα]απῃ ε5δε (οπαροτίς ατιου]ατο, 
ηωο Τ]οδοιι5 «Ἡογάπη Ῥοχεοπίαν Ῥοΐιεπί, 
Ρεσίεν Ἱ]απι, Ῥοδί(ααπα ΡΓεοπεπα 5Η 1πα 
ΤΈπεβδας Ῥοχσετε ]ηδῖε, τεοϊίαίο, Υ. 406. 
ΈΏωπα Ἰδίο ππαπάαίαπα εχδθοµίέας Γμΐς5οί, 
εοππποάε ΊἨεδεας ππα]Ίθγος {μῇ5δεί Ῥεγ-- 
οοπίσέας, οαῖς κἴησα]ς Ε]ας ρεγῃςδοί: 

ααοά 56 ἵππα {ασέασαπα {95ο Ἱπηνϊέ, πῖ 

Ιπίργνοπίσδαί Οχεοπίς Ῥτερο, ου]α5 αᾱ- 

νοπέα Ιδίθ 56ΥΠΊΟ Ιππρεά ας. 15 ροβῖἄ5, 

μος, αιέ Ραγυσα ἀἴνειςο, πηοάο 5οτῖθετο ἀᾳ- 

Ῥμῖί Ροξΐα: 

Μέλλων σ᾿ ἐεωτῶν, ἡνίκ ἐξήνσλει λόγους 

Κήρυξ Κεέοντος, τοὺς ἔμει μὲν εἰς τὰ σὰ 
Μέβως ἀφῆμα" νῦν ὃ Αδραστον ἱστορῶ» 

Ἑτιπο]ζ. αἆ Ἐωτῖρ. Ότεςι. 5845. Βεοί. 
σε. ΑΠοηιήέαχ εἴνοσυτη, 5. πηυεχες ΑΓ- 

σῖνας, ἀθϊπάς Ῥχο ἐξήνσλεις οσί 1η ο. Ῥτιρ. 

ἐξήνσεις, ππάε ε[βεῖεῦαπι ἐξήνυτες» Πεϊρλ. 

Νεο ππυίαπάαπα Βῖς ααίά Ῥυίο, (πία᾿ 

Ῥγασεγίπα αάαεῖα, αααηία Ἐτιυποκή εί 

αἆ Ότοςε. 845. πες ΡατήοΙρίυτα ργρεπᾶς 

(οπιροχῖς Ῥτο αοπῖσά ῬατοΙρῖο Ροβίίαπλ 

ογεάατη, 5οἆ ροῦμς ἀπςσο, απασο]ατθΙ Ἠσιι- 

τατη αἀλΠίρογο. Ἱποῖρίε οπῖπη 1{α, αἱ 5ἱ ἀῑς- 

αιγας θ956Ε, ἐζέλισον τοὺς ἐκεῖ μύθους, 5ρά 

Ρείαδ(ιαπη Ἠος ἀῑσαί, πηνία ΓΟΥπιατη ΟΥ8- 

ἀοπῖς, ἀῑσϊίᾳιαςε, ἀφήσω σε, τοὺς ἐκει μύβους 

ἐκλιπών. Όπεπα ἀῑο]ε στρατό», εοτατα 4ὖο 

Ἰασίαπι οβαἀετῖε «Ἡοτας, τη έες 1π{ε]]1 σε, 

ααὶ τηΟΣΗΙΟΥΗΤΩ οοχροτα Υ6ὶ αἴθυ]ογαπί νεἰ 

οοπαεθεῖ οχαπί. Ἐ οβάθτω ΣΠΟΣ νέους ἀστῶν 

σῶνδενοσαε. Τ,οηιήέατ αμέεπα ἆε Βΐ5 1ρ5ῖς 

Ἰρππεπάς, αμ πιοάο βηϊία εταπί. 
ΕΗεγπιαππ- 
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Θνητῶν ἔφυσαν; εἰσέ Υ’, ὡς σοφώτεβος, 
Ἰέοισιν ἀστῶν τὠνὸ ' ἐπιστήμων γὰρ εἰ .ς 0ο . σι 

Ἐλδον γὰρ αὐτῶν κρείσσονο ἢ λέξαι λόγῳ, 6 6 αμ. 

ἸΜοτια]ος οχεϊίεταηί 2 ἀῑσας ὤιπαπαπη 5αρίοποχ 

ο απῖοτίρας οἴναπα, 41ΟΓάΠ1 ΏΕΠΊΡε ΕΙ{ΟΥ αρ, 

γιάϊ επῖτα πλα]οτα ἵρδοσυπῃ, 4 παπα αέ ἀῑσῖ ρος»ίέ γοχδῖς, 

849, Οοπηπια Ροδί ἀφήσω ἀε]επάιπῃ : 
Οοπςίτιςίῖο ε5ε: ἀφήσω μὲν σοὺς ἐκεῖ μύθας, 
οπιείαπι 5ΕΥΊΊΟΠΕΣ, ΦΊιος {πι υο[εύαπι Γα- 
οµγε. «εἰ. 

Ἐωίιταπα ἀφήσω ποπ Ἠϊς 5ίατο Ροίεςί, 
Ῥ]απε οπῖπι οοπίταἁ]εῖε 5οᾳπεπάῦας: Νόν 
δ) "Αδραστον ἱστορῶ, «πα Ποτϊ ΠΟΠ Ῥοβαῖΐ, 
τά Ἰάεπα ειπάεπι Ιπίειτοσατε οπίαί, οί 
ἴπια] Ιπίρττοσεί. ἘῬτοσυιίὶ ἀωρῖο ἰσίεατ 
Ἰεσεπάωπι ὤφηκα. Ὑετίε αωίετα: Ώεγ- 
οοπέαέιώγις ἴε, φμαπᾶο εογαπι επεγοῖέιε ἔιις- 
ές Ε[Γωπάεδας, οπεϊςἰ ιο /αοεγε, οι 5ΕΥ- 

ΟΠΕ ἰδίίις ἴοοί ἴπ εα. φιιῶ {ε ῥγορῖι5 
αρεοίαπέ, ἴπερεπάεπιάος γεἰφιεγίπι. «Ἀισιο 
Όεγο «4άγαδίιπι ἴπίεγγοσο. Εεαίῃ. 

860. Έτο ἱστορῶ Α. Β. ώς, άά 
/σωρω. ἔ/σορω. 

"Αδραστον ἱστορῶ, ΠΟΠ Ε5ί, σε, ὦ "Αδρασσε’ 
ηαπι Ἠου (ταςθ {οτοί, σὲ σὸνΑδρασσον ἱσ- 
σορῶ, ϱυΤα ατίϊευ]ο. ἀῑσαπα αἆ 1ρΗ1ᾳ. Δι- 
μά, 791. νῖᾶςε εἰ αἲ ν. 191. Ἠα]ας ἀταπῃαᾶ- 
5. Ματ]. 

"Αδραστον ἱστορώ] ᾽Αντὶ σοῦ, »ῶν δὲ σὲ, ὦ 
"δραστε, ἱστορῶ. Αοηιϊτας επί Αάτας- 
έπα, οί {απποπ ἆθ ϱο ]οᾳ 165, οἷοίέ ο αὖ- 
«επί. Όια {οτπια αριά αασίοτες Ἠαιά 
αἆθο Ιπίτεαιιεῃ5. «ᾖαγπιε». 

86]. διαπρεπεῖς Θνητῶν] ἸΙπετρτείοι : 
εσγερῖϊ γα τε[ἰφιϊς πιογαἰίδις; ἴοίατα αιι- 
ἴθπα αμα5ίίοπεπη 5ο: Ἰχιάε [αοίιεπι εδί, ιί 
μὲ [ογεειά(ιε ργῶ γεἰἰφιεῖς πιογίαξίδιι5 εστε- 
σῖ εδ ετίιέζ «ἨΜιας. 

809. 5. Θνησῶν ἔφυσαν: εἶπξ γ’, ὡς σοφώ- 
σερος, Νέοισιν ἀσσῶν τῶνὸ᾽' ἐπιστήμων, δτο.] 
Τςαπχϊ Ῥοδί σοφώτερο. ἈῬθηδις Ροίΐοςέ 
6556: Ὠῖς, Ο Αἀταρίο, (παπα ἔὰ ρεγ{ογ ε5, 
εὲ οοπιπιοάία5 Ροῖςς Πος {ασεγθ (ΠΠ {ο0ρ- 
παῖπα, ΟΠοσβ) Ἠΐ5 ανοπίρις, οἰνίνις 
Αἰλεπίεηδίρις, αέ οχοπηρ]απα 15 Ργοςῖς. 
ιδ βπσιϊ ᾳποφιε Ροίεςέ Ρος ΝΜέοισι, εἰ 56- 
ααθηῖα οοππιατῖ: εὲ ἔπιπς 5θηΏδιι5 οεῖς, 
Τι επῖπι Λογιπι, ιέἐροίε οἴυίιπι ἔπογιπη, 
υἰτέιέες, εἰ [αοία, εἰ ογἰσίποπι, Ῥγοῦε οοσγιῖ- 
ία ᾖαδε.. Ομϊπείίατα δἷς: ἨΝΜέσισιν ἀστῶν" 
τῶνδ' ἐπιστήμων γὰρ εἷ. ἔαπς ἀστῶν Ρτορτίς 
ετῖέ Ροεϊέωπα, τέ ρτίας, ἆθ οἰυίδιως «4ἱ]ιο- 
πέρπαίδι5: σῶνδε Υοτο ἆε Τιοῖδιις οσα», 
δεκτικῶς, αξ οἵδε ραι]]ο απίο : απῖα απίο 

οσυ]ο5 6οχπι Ἰ]αεεραπί «αἆανετα. ασ 
απηρἰσα]ίαίος ἵπ ἀϊσμποιοπῖρας, πΊασηας 
πορί» ἀβου]ίαίος 5αρο οοβΠέ: πα]]α» 
εταπέ 15 αιῖ Πας ρτοπιποϊῖαία αιιάιευαη{. 
Ἐκααῖς ηµπο Ῥοίΐεςί ἀἴσστο, αααπαπα Ἰα- 
τΠΏ α σαἶατπο Ειτιρϊάϊς Βιιοτίε2 ας οππα 
ία οἷηί, ογαπάϊΐ 5απῖ υιτὶ ἀοοιῖ, τιο πϊπαϊς 
Ἱχαςεῖ γε]ῖπέ Ἡς, ααῖ οοπωπηιηῖ Ίατε υίρῃ- 
{έ5, Ώος γεἰ Ιδίο τηοάο πηα]ῖπε ἀϊκαπσιετο, 
οππα αέεταιιο Ἱποετίας οἳε. 

Έτο Ὀνητῶν «ο. Α. Όνητων γ’. ορεπηθ, 
νιά. αἆ ν. 179. γ᾿ πι οοἀετη Ιαπιβίσο νετςιι 
«εερε Ὀῖ5 Ροπίτατ. (ΟοηδίτασΏο νοσῖς Θ»κ- 
σών Ἱποετίος θε. (Τϊ5επιοιῖο Ιποργῖςοϊ- 
πα; αἴρις επῖπα πιοᾶῖς ἀῑδιπσαϊ ροίεςε.) 
Τπίεχρτείες γΙάρηέατ ϱαπα οοπ]αηχῖςςρ οτῃ 
οἵδε. Ῥταδίατεί {οτίθ σόθεν Ὀνησών, αί ἴτ ἶ9- 
{ο Ἠοπηετί, σσόθεν εἷς ἀνδρῶων; 5ἳ εί Πθῖ πύ- 
9εν εοπ]απσεπάἁτα εδ εἶπα ἀνδρῶν. Μαγκλ], 

865. ἀστῶν τῶνδ, ἐπιστήμων γὰρ τ].] Τιο- 
σοπά τα {οτίε: 

- αι .. 
Νέοισι ἀστώῶν, ὧν γ᾿ ἐτιστατῶν πάρι.. 

Απιπιαάνετίεπάωπα ϱδί, σεᾳιεηπίοµα Αά- 
τας οταΠοπετΏ, αἆ Ἱππασίπεπα λόγων ἐσι- 
σαφίων, ααα]ες 5υηί Τ,Υδῖα: εί Ῥετίο]ϊς αραιά 
Τηαογάϊάεπα, α Ῥοέία οοπ{οτπιαίατη ϱ556. 
Ἠι αὐίθη ουπι α Ῥπποιρίρας οἰνιαιῖς 
πάπα. πο ἀϊοετεπέατ, τπε]ίοτετα ταῖῖο-- 
ποπα τοάἆστο ποπ ρου Τηεεειι5, οὐχ 1ἆθπα 
ΤΩΠΏΙ5 Αἀταδίο ἀείειτεί, απαπα ααοά ἶ5 
Ῥτορχϊςε οἴνιιαας Ιπίετ Ῥτϊπεῖρες ο5ςεῖ. 
Ῥτορτίε ἐπιστατῶν, ΏΟΠ μµοναρχών. Ατρὶνί 
επῖτη, ἐεσίε Ῥαιισαπα, ἴτος εοάεπα {εππροτε 
Εεσες ασποςοεῦαπί: αποά αιάεπα ἵππρθ- 
τῇ 6οηιι5 Ρετ Ρ]υτα 5οευ]α αραιά ϱο5 ἀπτα- 
νά, Ῥαυραπ. Ρ. 60.1. 19. Ἐά. 8γ]ὴ. 

Μιςᾳ. 
Νέοισιν] Τα οπωπες Ηὐχῖ: εί τεστες σοι 

Ἀσα]σετ ποίαί αἆ πααγρίποπηα νοοῦσιν. 471168. 
864, κρείσσον ἢ λίξαι λόγω Τολμήμα»’] 

Φίο «ρείσσο ἢ Φφίρεν πακὰ, πιαῖα πια]ογα 
ζμαπι μέ φις ἐα /εττε ροδΐ, Ἠεοιδ. 
1089. νόσημα µεῖζον ἢ Φίρεν ΒΟοΡΠΟΕΙ, 
ανά. Τγτ. 1516. µεῖζον ἤ σενθεῖν χακὸν, 
Ῥαοεμγ]άες αρ. Ρίου. Τε. 191. Ἠετο- 
ἀοίνς ἀῑχίδεεί ἔργα λόγου µέζω, Πρ. ΤΙ. 
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866 Τολμήμα»», οἷς ἦλπιζον αἱρήσειν πόλη. 
εἶ ) ” ο 4 Δ Μ ϱ 

Ἐν ὃ) οὐκ ερήσομαέ σε, μή γέλωτ ὀθλω, 

Ὅτῳ ἔυνέστη τῶνὸ ἕκαστος ἐν μάχη, 
Ἠ τραύμα λόγχης πολεμίων ἐδεζατο. 850 

Κομοὶ γὼρ οὗτοι τῶν τ ἀπουόντων λόγοι» 

865 Ἐαοϊποτα, ααῖθας 5ρεγαβραηέ 5ο εχρασπαίυτος ΗΥΡΕΠΙ, 

Τ]]αᾶ ὤπππεη αππΏ {ε πο ΙΠίοχτοσαΡο, πε ἀθτῖάρατ, 

σπα όπιο Ἠοσυπα ααἴδαιε δέ «οΏστεςδδας 1π ΡΗρπα, 

Αιπί ου]α5 Ἡοδάατα Ἠαρία αεοεροτῖέ να]ηα5. 

Ἱπερίά επῖπα 5αηΏέ 15Η 5ΕΓΠΠΟΠΕς, οὲ αιἀϊθη πι 

56. Ῥ]εηαπα Ἰοομβοπετῃ εχΗῖμεί Χεπο- 
ῬΠον Απομν. ΤΙ. Ῥ. 7ο. Ο. μµεῖζον ἢ ὧςσ- 
τε φέρειν δύνασθαι κακόν. Ἠος Ίος εἶδον 
ηοἩ ο5ί υἱά:; 5οᾱ ἴπίε]ίσο, ποῃ οπῖτη υἱ- 
αἲξ Ἠοτατη Ταεία Τηοεειις, ν. 525. Ἠεαί]ι- 
ΊἩ5 τοσίθ νετ], που. Μαν]. 

Εἶδον γὰρ αὐτῶν κρείσσον, ἤ λέξαι λόγῳ, 
Τολμήμα»] ἸΤ.αιιάαί (5εἵ]. Ματκ]απάϊ πο- 
{ατα) Ὑα]εκεπατίας αἆ Ἐτὶρίά. Ἠίρρο]γε, 
1913. οοπ{ετ Ἐπάεπα αἆ Ἐιπρ. Εμωῃ. 
710.  Ύετδυτα Ἠωπς, Ίοεο ποπ ἀθεῖσηαίο, 
οἴίαί Τ,ατεηετις αἆ Ἠετοάοι. ΠΠ. 55. Ῥογ. 

εἶδον] Ψετίαπί Η εαίλῖας [πιουϊ] οί ΜΙατικ-- 
Ἰαηάα5 {πιείίσο, ααῖα ΓΠθεειις ρτΐογεπα αἆ 
ΊΈπεβας εχρεάΠΙοπεπα ΠοΏ οοπηϊίαία5 ογαί, 
αἀεοαιε {αεϊἴποσαπῃ, ας α Ὠμοῖρας Αχ- 
σὶνῖς Ῥαϊταία εταηπῖ, {θες οσμ]αέ5 ΠΟΠ 
Γαθταί. ΜΠΙΗΙ Ἠαρς ταῖο πο 5αεῖς Ιάοπθα 
νάείυσ, ΕΙ εἶδον, εοΠίγα Ἡδιπα ΟΤΟΟΓΙΤΗ, 
αἆ Ἱπέε]]]σεπάϊ Γαου]ίαίοπι α νῖσα τπαης{ο- 
ταπηυς. ΊΤταάϊε Ῥαυσαπῖας, Ρ. 989, Ἐά. 
γ]». Ῥε]οροπηρδίος, οἵπ πηαπῖαπα ΟΡ- 
ῬυσπαπάοχΙπη ΤΑΠΟΠΟΠΙ ἨΟΠ ΤΘΠΟΤΥΟΠΕ, 
Ίτα Ροῦμ5, Παπ οοην]]ο, ατρεπα ἵππρασ- 
Ἠαςςε. Ῥοιιῖ Ισίεαχ Τμεεεις, ἆαπι ΤΗ9- 
Ρ5 ο556ί, ΏΊυτος οἴτοιήτα, οἱ ]οοῖς, αΏῖ Ίτη- 
Ῥείωπῃ ἔεεεγαπί, Ιπάϊσα 15, (οηίαπαῖπα ϱ0- 
ΤΗΤΩ εοπ(επηρ]ατῖ. Λ{ις. 

867. Ῥεπε Ματκ]απάις: « Εππρῖάος 
Ἡος Ίοςο νΙἀείαχ (Ἀηπσετο {9βδεἨγ]πα ἵπ 
Ἔππσ. ἐπὶ Θ4β. υβί ταυ]έας ο5ὲ 1Π ἀρεοτ]- 
Ῥεπάο, ας οι] ορροηοτδίυχ ἵπ ργα]1ο.” 

Μις5. 
Ὅτῳ] Αιῑῑος Ῥτο ᾧτωι: οἷς ὅτοις 6ἳ ὅτεοις 

ΡΤο οἶστισω. ΑΌ ὅσσις, ἥσις, ὅ, τι.  Ῥος- 
Πςε Υετο σὸ ὃ 5ἳε ρε ΟΠΠΠΘ5 ϱ85.5, θέ Τετα 
Ῥεχ οπηηῖα σθηστα, {αηέατη σις εί σι νατῖα- 
55, η{ ὅτις Ῥτο ὅστις Ἠοπι. Ταἆ. γ΄. Αν- 
Ὀρώπουε τίννυσθον, ὅ, σις κ᾿ ἐπιορκὸν ὀμόσση" 
ὅτεν Ῥτο οὗσινος, (σεο ΘΠΙπη θέ σευ 6ί σε Ῥτο 
σινο) Ἰὰ. Οάγ»ς. 6. ν. 49]. Τοῖος, ὁποῖος 
ἔδ καὶ ὅτευ κεχρηµένος ἕλθα. Ὅτεῳ ΡΙΟ 

ᾧτιι, Π18ά. ο. ν. 664. :"Ἡ μὲν ὅτεῳ ζώουσι 
καὶ ᾧ κατατενήκασι. 5ο Πρίά. ν. 491. οἳ 
499. "Ἡ μὲν ὀτέοισιν κύδος ὑπέρτερον ἔγγυα- 
λίξη. ὄσινας Ῥτο οὕστρας' ᾿Ηδ ὄ, σινας μύ- 
3η σε καὶ οὐκ ἐ9έλησιν ἀμύνεν. Ἐί ὄτινα 
Ῥτο ὄντια, υί Οάγςς. 9’. ν. 904. ἸτΤῶνὸ 
ἄλλων ὄτινα χραδίη Ἀυμός τε κελεύε. Ἑτς- 
(ΔΕ γετο ποπ Ἠϊς αιῦοδοῖΙί 5επίεη{ῖα. 
απ Ώσο οπιπ]α Πογί Ρο ΡΙΕΟΠΕΦΠΙΗΤΗ σοῦ ο 
5ίαιυ]έ, εί Ῥοπ] ῬΓΟ σινὸς, Εΐς. σις εί τινος 
εΠΊπΏ ΡοΥ 56 ΠΟΠ Ἠ]ς φίατεηί. Ὑιάε Ές- 
ιαΏ1. 1Π ὄτινα, ὄτινας θΐ ὅτι. Ἠαγπες. 

808. σρώμα] Ιοπῖςυτη ος οδέ ΡγΟ σραῦ- 
µα: Ὁί θώμα αρυιἀ Ἠετοάοίππη ρτο θαζ- 
µα. Ῥθ6ά οπηπες οοἁῖςο» Ῥεπο Πῖς Ἠαβρεπέ 
σραυµα. γιά. Ώοτνῖ]]. αἆ ΟΠατίίοη. Ῥ. 461. 
Έτο λόγχης πολεµίων ΏοἨ πηα]ο ]εσοτείιχ 
λόγχης πολεµίας, 5ἳ Ἱία εχετηρ]ατῖα. 

Ύοιδα απίοεεάθη, Ὅσῳ ἕυνέστη, είς. 
Ἐτίρῖάες Ἠος Ίοεο υΙἀείατ {αησετε ς- 
εἩγ]υτα 1Π Ἔπσσ. ἐπὶ Θ/6. αρὶ πωαἵέας ασε 
π ἀοσεπμεπάο ααῖς ου ορροπετείωτ ἴπ 
Ῥγω]ο. Ματ. 

τραύμα] Τί απο 358. εἰ Ῥ. Ἐά. 
Α]ά. σρώμα. Μια. Σ 

859. 5. Κοινοὶ γὰρ οὗτοι τῶν τ᾽ ἀκουόντων λό- 
γ0ι Καὶ τοῦ λέγοντος, ὅστις ἔν µώχγη βεδὼς, ὅτο.] 
Ἠος ασε, “ Ναπι 5Η πα Ἠα]α5παοάῖ 56ἵ- 
ΏΊΟΠΙΤΩ δέ ες Ποππα οοπιγιής ἐδί, Ἱ. 
ϱ. ΡῬεγάησῖί αἆ φιιώ»ίέογε», ἰπιεγγοβαίοτες, 
6416 αο αἲ Ιδίππῃ παγγαίογεπι, ααῖ, 1π ατ- 
ἀοτε Ρὰσπα», οαπη οἰτουπανοΗέεηί ΘΙΙΤΩ (6- 
Ότο Ἠαδία εί Ίαευ]α, (αππεη αδας Γιθγῖέ 
ἀϊσετο, ας οί ααῖς 5ε [π Ῥτα]ο Γογέθε 
σοφρεήί. Έσπας 5α]απα εδ νε]ε πατ- 
7αγε Ἠσς: ας 4ε 5 ζµώτεγε: Ιάεἵτεο {6 
4ε Ἠῖ5 τεῦις ποπ ΙΠίΕΓΓΟΡάΡΟ (π{γῖαςαιε 
εαιςα.) Κοινοὶ σῶν τ᾿ ἀκουόντων, δτο. 1, 
σόδε κοινὸν πάσης Ἑλλάδος, ν. 648. ἈΕεξὼς 
Ἠ]ο η]μΙ] αιιά εδί α παπα οπἰδίοη», φιαῖ εκί, 
 ΥΕΥΡΟ βεδίη5 βαίνω, υαά0, δ11ηι. ποῦ κυρεῖ 
βεθώς, 1ρΗ. Ταυτ. 1285. δί εδ ὃ ΠΟΠ, φ1ο 
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860 Καὶ τοῦ λέγοτος, ὁστις 
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ἐν μάχη βεδὼς, 

Λόγχης ἰούσης πρόσ»εν οµώάτων πυκνῆς» 

Σαφώς ἀπήγγειλ', ὅστις ἐεὶν ἀγαφός. 
2 λ / δή. .. ὸ 

Ουὐκ αν δυναίριήν ουσ ερωτησαι τᾶδε, 
” -- / 

πι9έσ-αι τοῖσι τολμώση λεγευ. 
πο. . 

ντ αυ ο 

ον, 

560 Έτ ἀϊεεηάστη, 5 οααῖς 5ίαης 1π Ῥησπα, 

Πι]ᾶς Ἠαφεῖς επ ρας αηίθ οσμ]ος, 

ΟΊατε παττατε γε]ῖε, ααῖς 5ἵέ {οτεῖς. 

Ἄοη Ροςςεπη {α]ῖα Ιπίεττοσατε, 

Ἄεαιε ετεάετε 15, απὶ ααἀεηί ἀῑσετο. 

αθἰῖέν αἳ νογίατ: τιαπα γοίαπί Ῥτοχίπηπς 
πεαµεπεῖα. Ὑιάε αἆ ν. 675. Ἐτεαιεηῖς- 
5ἵπηε 1Π Ἠι]ας νοςῖς 5εηΠςιι 6ἳ Υθγςίοπθ εχ- 
ται εδ. Τπ 5δοομηάο Υοδϊξδι ΠΠαΙ]6Ιη, 
εὔῖαπι οἵποε Μ 98. Καὶ σοῦλέγοντος. τίς γὰρ 
ἐν μάχη βεθὼς, ὅτο. εατη Ἰπίττος. αἲ Ώπετη 
δεηίρη!ἶαε: ν]άε Ίοσυτ Ἐ]οσίτεο ἵπ ποῖα 
Ῥτοχίπης 5εᾳαεηίθ. 1άΠΏ ος Πῖς σις, ἃ 5οτῖ- 
να τεροίϊτατω εκ Ῥγασράσπεῖ λέγοντος, Ὠθ- 
οεδβαγίο εχίγιἀετεί γὰρ, πεί «α155α: εί 
1π τοςαοπάἆο Ώος 5οΠ]ρίοτε, 5αρε πθεθςς 
ετίί 5εᾳαἵ (5εά ΠοἨ 1η οοπέθκέαπω αἀτωῖί- 
{ετε) αιοᾶ Ρτοραβί]ο οσὲ ειπα φογῖρςί55ο, 
Ροῦα5 Ύ«ααπῃ ααοὰ 1π πορίσῖς οχεπηρ]ατίρας 
πηςο ἸπγεηΙίητ. Κοιοὶ Ηεαίπῖας γοτῖτ 
υμΐσατε». Ἠεϊκκίας, κενοὶ εοπῇ]οίε, ἨΝΠΠΗΙ 
γεγήτη ν]άσίιχ κοινοὶ, 60 πποάο Ύιο εκρ]- 
εανῖ: ϱαπηΠιΙΑΠΩ κενοὶ (ᾳαεπιαάπποάυτα 
εοπ]εσετατη) Ρτῖπηο αδροεία Ῥ]απαϊεέυχ Ρ]ε- 
τἶσηυις. Ὑιϊάο Τουν]]]. αἆ ΟΠατίίοη. Ρ. 
696. οἱ ἀκούοντες, αιιάἰοπέες, Πϊάσπω 5υπί αῖ 
οἱ ἔρωτῶντες, ἴπέεγγοβαπέεδ, φιιστγεπίες: ααῖ- 
Ῥα5 ορροπῖέιιχ ὁ λέγων, παγγαίοτ. Ψἱάε ἨΗε- 
ουῦ. ν. 957. Όχεςι. 1595. ΛΜ αγ]. 

κοινοι] ΝΤαλπα ου Ἠ οἶςΚΙο κενδὶ. Τ,οςΙΤά 
αἆ νγετραπη Ἱπίρτρτείατῖ νίκ Ρροςρῖ5. Ῥεησας 
εσί: /ὲ επἰπι δ5ΕΥΠΙΟΠΕς δίιέίαπι ΊιοἸ- 
δίγαπέ εἰ αιιδειζἑαπιῖς εί παγγαπάῖν. Ἰιςς. 
απ Οτοᾶας «οπ]εσθγάί κενό. Ἠεῖςε. 

Ίας Ἰεοίίοπο Ρχοῦαία, 56ΠΏ5ΙΠΑ ἀῑςΙε ϱ556: 
υαπῖ επιῖπι δι ΔΕΥΊΙΟΛΕΝ, ἴαπα αριιὰ ϱο5, 
ααῖ αὖ αἰῖς οε]ευταία Γοτία ἵπ Ῥο]]ῖς {αεῖ- 
ποτα αμάΐαπε, ᾳααπι αὖ Η]5, οαυΙ οα πατ- 
ταηί, εί αποίαξςᾳ σας, αἴαπί, αοπποάο- 
4µε 5ε 5ίγεπιαπῃ ΤΠ ἤρ5ο εοπβίσία σορφετῖε, 
ν]άϊδεο. Οιῖ επίτα Ἠος 5είθε2 απΠπη ἴπ 
εοπηπηίσυ ρισηα» νὶκ ρτοξρῖςετε 51δί αιιῖς- 
ους εί «οπσι]ογο πεερδεασῖα εί απϊππαάνεΓ- 
ἵετε να]εαί εα, αι ἵπ Ργοκίπηο οἶτοα 5ο 
δεταπίατ. Ἠας Ἡ. Ἠεβίῃ, κοινοὶ θέα, 
εί τεδάῖί υιήσαγες. ἍἈοεκ. 

Ῥειδείας οί πππ]έο απίο (τοῖς ἵπ πο- 

οι. 1Υ. ι 

ας αἆ Ἑχεετρία, Ρ. 954. Ρτο να]ραίο κοινοὶ 
ευ]ρεπάπι ν]άρτιπέ κενοί, αιιοὰ εἰδῖ οἴῖατα 
Ν]ατ]κ]απάο 1π πιεηίοπα νθποχαί, τα] 
1]ε {αππεπ νι]σαίαπι 5εᾳα, αααπι Ἠαιά 
54π6 Ῥτοβαβα]ίεγ εχρ]]σαί. Λόγοι ἀϊειτι- 
έχ εἰἶΠΙ σῶν ἄκουόντων, θυ]ῖὰ ΗΙ Τετο α]ία 

Ῥετουπείαπίυτ. Πεγπιαπτο. 
860. ὅσσις ἐν μάχη βεβὼςι] ΝΠΗ] νῖάεο 

ῖς, αιιοά ἸΜατκ]απάνπα οβεπάετε ἀεβιιε- 
πε  Οουτὶσῖί (βπΏεη: 

σίς γὰρ ἐν μάχη βεβώ:. 

ΜΙΠΙ {απαεΏ επιεπάαίῖο Ιξία ρατύυτΏ ΟΤαεα 
νιάδεατ. ΑΝΙ {α]]οχ επίπη, ἀῑορπάιτα εταί, 
σίς σαφῶς ἀπιαγγείλει ἂν, αῖ ἵπ Ίοςο, 4πεπω 
οἶίαί, σίς μάρτυς γένοιτ ἂν, Εεείχ. ν. 58]. 

Λ{μ58. 
869. Σαφῶς ἀπήγγειλ', ὅστις ἐσσὶν ἆγα- 

9όε.] Βεπίρηίῖα εαἀετα ἵπ Ἐ]οειχ. 578. 

σίς δὲ πθὸς λόγχην βλέπων 

Μάρτυς γένοιτ᾽ ὢν, ὅστις ἔστὶν ὦ ᾿γαΒός: 

Ῥτουε Τρί τοσίε οἀϊάΙ Βατηεξῖας, εἰ Ἠῖς εἀετε 
ἀευυῖε, ᾧ ᾿γαθὸς πετΏρο, Ῥτο ὁ ἆγα»ὸς : 
ααα]ῖα Ῥ]υτα ποίανί αἱ Τρηῇσ. Αιλίά. 644. 
᾽Αγαθὸς Ρτορσῖε ἀε φιτεπιῖς ἵπ Ὀε]]ο. ΜΙ]- 
ἔοπιι5 Ἠΐο πηαγσ]ηῖ αἀςετίρρεγαί ᾧ ᾿γαθό,. 

Ῥτο ἀπήγγειλ' 094. Α. επηγγελ’. 
Ματ. 

᾽Αγαθές] Να]]ας Ἰσοι τοῖμὶ ἔανεαί (ο- 
4ος, οπιπῖπο ]εσεπάωτη ἀπζο ὦ ̓γαθὲς, οῦ 
οπηρ]αςίη θέ πηειτῖ Ίεσες: Ἐτίος επΊπα 5γ]- 
Ίαῦα σοῦ ἀγαθὸς ΟΠΙΙΙΠΟ Ῥο 5ε Ὀγεν]5 εί. 
γ1ᾷεο αέεπα πωθατη Ιοείῖοποτη ἵπ ΏροΓ- 
απο Οοάΐσοε ρτοῦαίαπι, εί ἵη Ἠ εΙπεῖο- 

Βοαμσοτίαπο. «ἢΏαγπεδ. 
864. Ῥτο ἂν παα]]θπα αὖ' αυἷα σε ρατίῖ- 

ευ]ῶ 5αρἱςεῖπιο οοιηπηυία τσ, δὲ απῖα ἵη- 
σταία ε5ι ἂν ἰοῖῖε τερειῖτα πίτα ϱματιος 
Ίαπηῦος. ᾿Γο]εγαῬίΠοτ εσε ἴπ Βορβος]. (Εά. 
Τνταη. 1950. οὔτ ἂν στρον οὔτε Φᾶσιν ἂν 
Νίψαι, ὃς. απϊα ἂν Ὀϊ ροσίταπα ποῖςεῖταϊ 



206 

866 Μόλις γὰρ ὧν τις αὐτὸ 

ΩΩ ΣΝΟΤ 

) ιο] ε ” 

τονωγΆοι οραν 
Δύ 3 « ἃ / 2 4 

υγ 9 εστως πολεμίοις ενωντίος. 
1/ Ν ωὁ ο Δ 7 / / 

ΑΔ. ᾿Αχκουε δή νῦν' καὶ γὰρ οὐκ ἄκοντί μοι 
/ “ / 

Δίδως ἔπαινον τῶν ἔγωγε [βούλομιαι 
Φίλων ἀληδή καὶ δίκαι 

860 
) -” ὁ 

εεέπειν πέθι. 

865 Ὑικ επῖπα ααιῖς ἵρεα πορρβεατῖα ν]άρτο 

Ῥοΐεεί, οίαπς Ἠοδῖριας ορροβίέας, 

44. Αιάϊ οἵσο πΙΠς: ποπ οπἶπα Ἰηνίέο τωϊη{ 

Ίλας Ἰαιάαοπεπα Ἠοχπω Απηϊοοσμσις ἆς ηιθις οσο 

γο]ο νετα εί ]ηδία ἀΐσοετο, 

οδί µδιῖ5, Ῥγοσαϊεῖς εἴαπα 5οπἱρίογῖριις {γο- 
ααεπίαΙ. εί ἔαππεη 1Ρῖ ππα]]θιῃ «ρῶσιν αὖ. 
Ἠεϊδκίας 4ποφιε οὔτ᾽ αὖ, Ίνεφιε υἱοἰροίηι. 

ΛΜαγᾖ. 
Οὔτ᾽ ἂν] Ἰ,οσεπάαπα εἶπα Ἠεϊςξίο οί 

Μαγκ]απάο οὔτ᾽ αὖ. Ἰ{μςο. 
δ66. Μόλις γὰρ ἄν τις, θίο. Δύναιτ) ἄνι] 

Ώε ἁπρ]εί ὤν νιάε 5αρχα ν. 195. οί 457. 
εί ΗεευΡ. ν. 559. Βορμοε]. (ά. ΟοἼοη. 
γ. 970. Πώς γ ὤν σὀγ’, θείο. Ἀαγπες. 

8668. Δίδως ἔπαινον, σῶν ἔγωγε βούλομαι] 
Οοπ]εεεχαπῃ ὧν, επ ογιά]ᾳςς, Ῥίεγςοπο 
γετϊκϊπα]. 1.6. Βεά Ίοσογαπα ππυ]{εαᾶο 
εχ Εωπῖρίάε εί α]ς Ττασϊαῖς, ἵπ ααῖρας 
ατάει]α5 Ῥγαρορδίάνας Ρροηῖέαχ Ῥτο 5υβ- 
Ιαπεινο, ὁ Ῥτο ὅ», (ᾳαῖ πο, ος υοίετί Ἰη-- 
δ6υα ΑίΠεα, αὐ Τοπἱεῖς 5εγναίαχ ςογΙρεοτῖ- 
Ῥ18) εεπίεΠΙαπα πωπίατο τηθ εοαῖι. Ὦε- 
Ίογοπι 5ο]τηπιοάο γ/τρι]απα Ῥο5έ ἔπαινον. 
ΑΠοοιη ἀϊσάησιήϊ Ῥοδρεί, Δίδως ἔπαινον, 
σών» ἔγωγε, ὅτο. ῬΓΟ σούσων. 
Ἔπαιον εδι ᾳαοά Ὠππς γι]σο ἁῑεῖειτ 

εἰοσίισπ, εἰ {αιάαίίο. νιὰε Χεπορβοπέ. Ιπ 
Αρορί]αο, Ρ. 679. Ὦ. ἙῬ]αίατεπαπι Ἐτατο, 
Ῥ. 995. Ἑ. εἰ Απϊζάάετι Ῥαπαί]. Ρ. 190. 
εᾱ. οεμρ. [έ Δίδως ἔπαινον βἱρηϊβεαι Ἠῖς 
Ἰοεί ἆαάξ ὕι πιαπάαίε, μῤεε, ἴπιρεγας. 
Ἠεαϊςκίας.”] Ματ. 

Τ]αϊ 5πρτα αἆ ν. 855. Ἠαιο οΓαΒΟΠΕΠὰ 
αἆ λόγων ἐπιταφίων Ιππασίπεπα αἀωπηργα- 
{ατα 6550, («οΠβτπιαί νοκ ἔπαινον, (1.Τά 
τοσίο Ματκ]απάις ἹπίοτρτείαίΙχ {απμάα[ίο- 
φιέπι, 5ἱνθ, οααοά να]σο ἀῑείτηιι5, εἰοσίπι. 
Όπιπεπα αμίεπ ἁἀμρίαίοποπι εχἰτηί 
Ἠϊοηπγς. Ἠα]ίσατηαςς. Τοπη. Ι. Ρ. 279. Ἱ. 
40. Ἐά. Ἠιάδοι. ιρί 1ὰ ἵρδαπα ἀῑδεγίῖς 
νεχΏῖς {αείαέατ. ᾖμςς. 

8το. σὸν ὡθρόνι] Ῥεηδα Ῥοπο, 5ἳ 5ετῖρ- 
ἔιτα τοςίε Ἠαβεί, [πεφιε Ἰες. ἁδρὸν] αί ᾱ- 
ερὸν πολουτον, αΡΙέάίάαδ ορε», Ῥἱπάατο 
Ῥγαι, ΠΤΙ. οἱ ὧξρὸν χῦδος, 15ωπη. 1. σὸ σῆς 

άρετης ἀερὸν καὶ καλὸν, Λίπεηπσο ΧΥ. ΙΟ. 

7 

Ρ. 687, Ο. σοσὶν ἀθρὰ πα»εῖν, ρεάἴδιιδ ὄεπε 
6556, ἵπ ζαττασῖηο ᾳασς νοσαίατ ΤΓμεοσπ]άϊς 
Τνῶώμαι, Υ. 738. εἆ. ΓωτηεῦῬ. Ῥατίς. 1555. 
Γαστρί τε, καὶ πλευραῖς, καὶ ποσὶν ἁερὰ πα- 
9εῖν. νίᾶο Ρτγεροεάεπίες {65 νετρας; ααῖ 
(οαπα ]οοίοπτη ααπα νατῖείαίο) οἴεαπίυς 
αέ βο]οηῖς α Ῥ]υίατεπο Ιπῖε, νίί εἶυς, Ρ. 
79, Ο. Οια]άδευπιααο {απηεη οἵηί, ἀΐσηος 
εο5 Ρυίανίί 405 Υετίετεί Ηοταβις, 1 Ἑ- 
Ρῖ5. ΧΠΙ. δ. 

51 Ψοπ{τῖ Ῥεπο, 5ἱ Ιαΐετῖ, ροάἵθιδαιε {118, ηῖ] 

ΤὈ]νιάα ροίετιηί τερα]ες αἀάετε ΤΔ]Η5, 

σῷ ἁδρὸν ζανεί Ῥίαάας Τηες. 111. ει 5. 
εἨγ]ας επ Βεπο]ίαδε. Ἔπτ. ἐπὶ) Θής, ν. 
450. [ ΑΠααῖς {οτίε ἀἰδάησααί, ὍΟρας σὸν, 
ὧδρὸν οὗ, δτο. σὸν ῬΙΟ σοῦτον, εἰ ὥδρὸν βέλος 
Ρτο Ππιίπο.] «Ματκ]. 

Ὁρᾶς τὸν ὧβρόν, οὗ βέλος διάπσωτο-:] Ορός 
σὸ ΔΤον οὗ----Τοιρ. ἵπ θυῖἀ. ΤΠΙ. ρ. 125. 
εκ Ῥο]γρίο 111. Ρ. 499, σὸν ἁδρὸν Μις- 
σταν. Ρο. 

ἀβρὸν, ααοᾶ Ρ]εγιπηαιο πιοίεπι εί μπι 
ἁἰ[ήιεπίεπι, ΠΟΠΠΙΙΠ(ΙάΠΙ Ὑετο (φέτα, 
ποίαί, Ἠϊο «οπΥεΠῖτο ΏΟΏ ροΐξεςί. Ίμερει- 
ἀππα οἶπι Ματκ]απάο ἁδρὸν βταπάεπε, 
Φγοεργισπ, (815 τεΥετα εται «αραπεις. 
νιἀᾳο Ἱπάϊεαία αἩ εοάεπι {Ώ5εΏγ]. 5ερέ. 
εοπα. ΤΠεΡ. ν. 450. ειπα βοπομα»ίε. δἱαΐ. 
ΤΠμοεραῖά. 1189. ΙΤΙ. ν. 604. δ. Ότο βέλος, 
ααοά Εαίππεπ εΙσηϊβσατε ποη Ροΐεςί, Ἱερο- 
ΤΙΠΏ σέλας, Ίαᾳ «Φίμεγεα. Ἠσες επίπα νοςῖς 
φοοΓσίτη Ρορῖία νὶς ο5ί. ΔΑεὶείά, Νοἱ. Ι. 
Ῥ. 26]. Ἐν. ὁεΡυ. δι2ξε σέλας ἓκ δεζιῶς. 

νΙά, οί Ῥοεπος. Οιι54οη. Ναιιτα]. Τ10. 1. 
ς. 15. Μίουαεῖ Ἐε]οσ. Ῥ]γαῖς. Ρ. Τδ. Ἠος 
αιίεπα Ιάεο πποπεπάιπα ἀασὶ, απῖα ῬΡ]ε- 
ταπη(ο αραιά Ῥοδίας οσα σεη]άνο οεοΙ- 
1, αέ λαμπάδων σέλας, 1ΡΗἱ5. Ιπ Τα. ν. 

1959, σεύκης σέλα:, Ττου. 398. λαµαπσή- 
θων σέλας, Ἠεἷοῃ. ν. 860. αι ΟΠΙΠΙ3 Ῥες 

ἀαη]αίοποπα ἀῑσία 5ιιηΐ, 
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570 Οράς σὸν ἄδρον, οὗ [βέλος διέπτατο: 

ΚΑΠΑΝΕΥΣ οδ᾽ ἐστίν' ᾧ (θίος μὲν ἦν πολὺς, 

Ἡλκιστα ὃ ὄλξῳ γαῦρος ἦν' φρόνημα δὲ 
. ο] 3 - ϱ / 

Οὐδεν τι μεῖζον είχει Ί πενης ἀνήρ' 
“/ 

805 
ῶῷ ΄ / 2 κνι - 5 

εύγων, τραπεζαις οστις εξογκοῖτ ἄγαν, 

370 Ὑϊάσσπο 1]]απα σταπάσπα, ροτ 4πεπα νο]ανΙέ έασ 2 

Ί5ίο εσι «Ἴραπει5, ουῖ απηρ]α» αι]άθπι εγαηέ {οτέωπεε, 

ΜΠπῖτης Υοτο ἀῑν]αϊς Ιη5ο]εης εχαί: αΠΙΠΊΟ5 ΥεΓΟ 

ἸΝεααΒαµαπα Τηα]οτος σοτεραῖ, 4απα γΙγ ΡαΙΡοΓ, 

Ὑπέαροεταης οµπι, αιἰσμτι(ὰθ πηθηςῖς π]παῖς Ππέππηθσοσγοί, 

Τοιρ. Ἐππεπάαε. π θυϊάαπα, οἱ. 111. 
Ρ. 194. εκ Ῥο]γὺο. ΤΗ. 111. Ρ. 499. βαπιὶ 
εω]αςάατα ρατοάίαπα αΏοτί, ἀπάο αρρατοαί, 
Υοτβυπα Ἱέα οἴτα 5οτ]ρέατα {αϊςςς: 

ὁρᾶς, τὸ δίον οὗ βέλος διέπτωτο. 

Άς Γηϊέ ξοτίο Θα διττογραφία, αὉ 1ροῖ» Ῥοξ- 
το. (οπαροτίρας ἀρτῖναία.  ἈΝΙΜΙ]οπῖπιας 
Ἐλτῖριάϊς ΝΤΡΡ. Ἰας ἵπ Ῥατίε 5απίοτες ]ιι- 
ἀϊςο, αιάρρε αποταπα ]θοίῖο, 6ο, αιιο ἀῑχί, 
πηοάο οπηοπάαΐα, ππμ]ίο οοπείηπΙος εί 
τατῖείαίε Ῥο]γρίαπα. Ἰπίος αἰία νοκ ὧλρὸν 
ππ]]ο πηοᾶο ἀϊπαιεοπάα ο5ί. Οιιά οΠΙΤ 
αρεῖα5, αµαπι (αραπεῖ οπάανετ ααα]ίαίς 
ἀεείσπατῖ, Ύαξ 50 οεµ]οταπ Ἰάϊοῖαπη 
σααϊε, εί νο] 1π οπἀανοετο «ρεζτατῖ Ροίΐοςί2 

Α{ι05. 
Ίνοει5 Ῥο]γὺ. ο5έ: »ατέγραφον ὃ εἰς τᾶς 

τοίχους καὶ σὸν περιφερόµενον στ{χον' ἤδη σό- 
τε σῆς ἐπιδεζιότητος, της τοῦ Σάμου, φνομέ- 
νη» ὃς Ἰν υἱὸς μὲν Χρυσογόνου, σύντροφος δὲ 

σοῦ βασιλέως. ὁ δὲ στίχος ἠν' 

-. ἃ .. ΄, 
“Ορᾶς τὸ Δίον, οὗ βέλος διέπτατο; 

Βοΐ]ϊσθέ φὸ δτον βέλος αρ. Ετίρ. ο5ί Γιήπιεπι, 

5εά Ῥαππις χορροχίί αἆ ὨὈΐαπι αχῃεπη, 
απατα «Ἐιο] πείατε Ἱποεπάεταπί. Ἑ,. 
Τοιρ. Ἱ. Ἱ. 

λάβρον εππεπάανοταί Τγτννη]εε ἵπ ΑΡ). 
Έχετο. Μ. Ρ. 125. ἍΑΒεεζ. 

ΤαΡτὶ ὁρᾷς σὸν ἁβρόν, οὗ βέλος διέασατο. 
Ῥατυτη {ε]]εῖτοι Ἡακεβε]άῑις ἵπ 51]ν, Οχῖε, 
ῶ. ΠΠ. Ρ. 91. (509. εᾱ, Βιερμ.) Ὠϊοσεπαο 
Ἠαετήο ΤΙ. 95. Α.Ίπεπεο, αὐἲ Ώαο ις- 
4Ἡε αἆ ν. 876. α8ετι, ΤΥ. Ρ. 159. Α. 

Ἠετπιαπι. 
8]. Καπανεὺς ὅδ ἐσσίν] Ἠῖς Ἰοεῖ το 

Ῥοσδαπα Ετϊριάεπα ποπ Ιπάεεοσί αἴριθτε; 
αι ταπίαπα ἨυπηϊἩ(αίοπα ἆθ φαροχυΐςεῖτωο 
Ἠ]ο Ό0αρᾶπευ ρτεράῖσαξ, πεπη ος εομγ]ις 
1Π 510 Ἑπσὰ ἐπὶ Θήβαις Ὀτατηαίο Ὀἶνεπι 

οΟπ{ΘΙΠΠίΟΣΕΠΑ {αοῖε, θί Ίρ5ο Ειπῖρίιάος ἵη 
ἘῬλωπϊρεῖς {αΐεπι ασποφοῖί, υέ ει βίαᾶας 
ἵπ Γποραιάςε: ΝΙςί {οτί Ἠ]ς «Ἠατασίετ ΑΛά- 
τας απηϊεἴθῖαι τηασίς (Ιραεπά ας οδί, απαπΏ 
1ρ51 νοτ](α!]. 
ὦ βίος μὲν ἦν πολὺς] Ὁ βίος ἵπ Πος Ίοςο 

{αειι]ίαίες θέ τὴν περιουσίαν εἱσηίβσαίι. Ψἱάς 
Νοι, αἆ ΗεειῦὈ. ν. 19. ἍΒατπε». 

879. "κιστα δ' ὄλέω γαῦρος ἦν] Ῥ]ι- 
(ατομας ἵπ Ῥε]ορίά. Ρ. 979. Ὦ. ὥσπερ ὁ 
Εὐριπίδου Καπανεὺς, "Ώι βίος μὲν ἦν στολὺς, 
Ἠκιστα δὲ δ ὄλξον γαῦρος ἦν. Μεπιοτῖ- 
{6γ, οΡΙπΟΣ, δέ αἆ 5εηΏ5Ητα οανίε Εἰαίατ-. 
οὭις. Ζεπο Ἠος Υεύςι5 Ιπ οΓ6 5οΠΠρος 
Ἠαδεραί: Ὠϊοςσ. Ἱιαδτιίας ΥΤΠΙ. 95. 

φρόνημα δὲ Οὐδέν σι μεῖζον εἶχεν, ἤ πένης 

ἀνήρἹ] Οοπειάεταπάιπα θ5ί, που Ῥοδίαπα 
1η 5υᾶ Ῥοχΐδοπα Ἠΐο Ἰοᾳυῖ, 5οὰ Αἀταξέατη, 
Οαραπεί απαῖοιπη, δέ ἵπ οα]α5 Ρατίίτη σαιις- 
-α (αραπεις Ρογῆί. αἰοφαῖπ, οπα 5 6ΟΠ- 
εἴλατῖ ποπ Ῥοδδυπί οα ας αΏδῖ 4ο Ἠα]ας 
6αραποίῖ 5αρετρία 6έ γαυρέτητι ΠᾶΙΤΑΠΙΗΓ. 

Λ{αγΜ. 
875. Οὐδέν σι μεῖζον] Ἄοπ οοπγεηΙ{ Πο- 

{5 Οαραποί 5αρετβῖα,, α{ τοοίο απἰπηαάνοτ- 
πε Ματκ]απάας. δεά Ῥυίο, Ῥοδξίατα ἵπ 
ἨῬιεῖνας Ατοϊνί Ἰαιάασπαϊ ποβίαπα 
αποχυπάαπη Α{πεπίοηςίαπη υΙίαπ 6 Πιο- 
χος θΕΗηχίςςα. ΌΏιατο ΠΟΠ οί αἆθο πη- 
ταηάωπη, οἳ τθεερίαπι ἆς Ὑοιοτίοας Π]ς 
ορίπΙοπεπα ποπ απχίο υΡίααε 56εία5 ο5ε. 

Μιας. 
874. Φεύγων, σραπέζαις ὅστις ἐξογκοῖτ 

ἄγαν, Τάρκοῦνσ᾽ ἀσίζων. ] [γε!, ἐξογκοῖτό γ 

ἄν. ΕΒτοάσί αἰτίζων Ῥεεσαί ἵπ πιείτατη.] 
Αίπεπαις ΙΤ. 15. [Ῥ. 159. Α.] Ῥτο Φφεύ- 
γων οἶίαί ψέγω», οι Τ’ ἀρκοῦν ἔπαινῶν, 6ί εἴ 
τις ΡΤΟ ὅσσις. Ῥο5ίέ ἄγαν πηβ]οτοια ἀῑδιῖης- 
ἄοποπα Ροηῖΐ, ἐξογκοῖσ᾽ ἄγαν" Τ' ἀρκοῦν ἔπαι- 
νῶν. δεά Πο. ΥΠ. 15. [ρ. 950. Ἐ.] οἵίαι 
Μισῶν τραπίζας ὅστις ἐξογκοῖσ᾽ ἄγα». εχ ρᾶ- 
τοᾶῖα, αααςῖ Εβδεί σραπέζας ἔκσογχοτ᾽ 

συ {4 
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576 Τἀρκοῦντ) ἀτίζω». οὗ γὰρ ἐν γαστρὸς βορᾷ 

Το χθηστ σὸν εἰ» μέτρια δ) ἐξαρκεῖν, ἔφη. 

Φίλοις σ ἀληδῆς ἤ ἦν Φίλοςν παροῦσί σε, 

Καὶ μὴ παρουσι’ ὧν ἀρι)μὸς οὐ πολύς, 870 

᾽Αψευδὲς ἦδος, εὐπροσήγορον στόμιο 

876 Ἐτισα]ετη ν]οίαπα 6ΟΠΕΕΠΙΠΕΗΣ: ΠΟΠ οΠίπῃ ἵπ γεπίτίς ἱπσ]ανῖε 

Ἠταίθπα Ροδίέαπι 6556, 5εᾶ πιοἸοστία 5αῇ1εετε ἀῑεεραί : 

Ἐνταίαιε νοτας απ]ῖοας, εί ργαδεπάρια5 αταῖεα5, 

Έε αἈδεπάβρας, 4ποσΙπΏ ΠΟΠ ἐεδί ΠηβσΏι5 ΠΙΠΠΕΓΙ5: 

Ἅποτες ποπ {ασαΏ, εἰ «0ΠΠθ ϱ5, 

ἄγων, Ίιεγιδας σοπε]λῖς οπογατεί. υιᾶςε 1]ο- 
ουπι: εί ἆθ 5οπε]ο ΥΠ] Ἱεσαπηῖπε, Ῥ Ηπῖυπα 
ΧΧΤΙ. 92. Μεπαϊπϊε εἶας εί Απάρμαπες 
Οοπιίευς, αρ. Αίλεπαυπα ΤΙ. 19. Ρ. 60. εί 
ἸΜαποη, Ρ. 64. Ματ. 

Αίπεπαµ5, Ῥ. 169. Ἠος πιοᾶο εἴέαί: 

΄ ΄” .” ᾿ ο 

Ψένων τεαπέζωις ὅστις ἐξογλοιτ’ ὄγων" 
”- 3 ”. 

τ᾿ ἀρμοῦντ᾽ ἐπαινῶν. 

ὉὈΡϊ ψέγων Ῥτορο, αί εοπγεπίεηᾶας (0αρ8- 
ηςο, 4Ἡ8ΤΏ φεύγων, αἩξε Ίαις Ῥαιρετίς ο-- 
βεΐ, ποη ἀῑνάς5. Τη 5εᾳαεΠπίΙ εοπίτα ἀτί- 
ζων ταίπθο, οπτω πη]ηῖπηα Ῥο5έ ἄγαν ἆἱς- 
Ώποβοπθ. ἨΜιρς. 

Ἠεεερ!, αιος εῖαπα ἨΠιςδστανῖας Ῥτοβαί, 
ψέγων εκ ΑίµεΠςο, Ρ. 169. Α. Ῥτο φεύ- 
γω», αιιοᾷ Ειτῖριάϊς Ηρτῖ Ἠαρεπί. ΊΤάεπα 
Αίπεπαυς ὙΠ. Ῥ. 950. Ἐ. Ε. ρα]]ο α]ῖ- 
{ο φοτῖρίυπη Ἠπτπο Υεγδαπ οχΗ]σεί, τρ 
5ἷο 5ο ΡΙς:. Εὐκλείδην Σὲ φησιν Ἠγήσανδρος 
σὸν Σεῦσλον ἐπικαλρύμενον (παζάσισος δ) ἦν 

καὶ οὗτος), παραἍέντος σινὸς αὐτῷ πλείους 

σόγχους ἓν δεΐπνῳ, ὁ ὄ Κωπανεὺρ, ἔφη, ὁ ὑπὸ σᾶ 

Εὐρισίδου εἰσωγόμενοε ἓν σαῖς Ἱκέσισιν, ὗύτσερ- 
αστείο ἦν, µισῶν, σραπέζας ὅσσις ἐξογκοῖτ 
ἄγα. ΠΗετπιαπη. 

8765. ἜΣε]ος Ριοῦα, Ρ. 575. 99. ἍµΆῬου. 
᾽Ασίζων] Ῥεείε Ἱερίίατ, τεε]απηαηέο 1ρ5ο 

ἘῬτοάφο, αι πο ν]ά]ε, Ῥγῖογετη 9Υ]]αματω 
1ηπ 51Ο αἰτίζων 5ίΑΤ6 ΏΟΠ Ῥοεμῖ5δθ, Ώες 
ἸΠεπάϊοϊς Οταοπεπα Ὠατπο Ἠαιά Εαῖςςο : 
5εΏςυς αιΐθτα Ἱία 5ο Ἠαβοί --- Ὁ Καπωεὺς 
φεύγων ἐκεῖνον, ὅστις ἁτίζων καὶ ἄτιμῶν τὰ 
ἄρποῦντα ἄγαν ἐξογκοῖτο σραπέζαις, οὐδὲν 
μείζον εἶχε Ἰ πένη. Ἀατπεν. 

877. Φίλος παροῦσί σε Καὶ μὴ παροῦση" 
ὧν ἀριθμὸς οὐ πολύς.]. Τια ἆε 5ε ἨΠρρο]γ- 
{19, γ. 10065. ᾽Αλλ’ ὠῦτὸς οὐ παροῦσι, κὦγ- 
φὺς ὦν φίλος. ΠΟΠ χθοίε αὐτὸς 1λὶ Ἱθρίτιτ. 

Ἐρίουγις αρυὀ 1,αέτάντα Χ. 118. μόνον 
σε χάριν Ἔξει σὸν σοφὸν Φφίλοις καὶ παροῦσι 

7 

καὶ ἀποῦσιν ὁμοίω. Ὀϊδάηπχὶ Ῥοσί παροῦσιν 

Ρ]επῖις αἱαπῃ απΠίθ, ὧν εδ οἵω», φιαἰίεσι 
οπιύτέσι πειΥΕΥΊΙ5 Ί1οπι εδέ Ίπασπιδ: Ίτο- 
αᾱ. 468. 

Ῥτο παροῦσί σε Α]ά. Ἠετναρ. εί 0οἆἆ. 

Α. Ἑ. σος παροῦσί σε. εχ Ἰπίοτηπρατί ϱκ- 
Ρ]ϊσαίοπο τοῖς. θε Ἱία Βτυρας]. εἀ[. π1ο- 
πεπίο Ἠεϊςκίο, ηυῖ Ιεσῖί, Φίλοι τ᾽ ἄληδλε 
”ν φίλος" αυί σἷς, Φίλος τσ ἆληνὴς ἦν φί- 

λοις παρονσί σε --- 14αγᾖη. 
Φίλος σ᾿ ἀληνὴς Ίν, Φίλος παροῦσί σε, 

Καὶ μὴ σαροῦσι. 1,εσοπά τη γἰἀείαις Φί- 
λοις σ᾿ ἆληθὴς ἦν ρίλος,--“νυ]σαίωτω οἶίαί 

γα]εκεπατίας αἆ Ειτιριά. Ἠίρρο]. 950. 
ουπα ΠεἰςΚίο Ἱερῖι Βταπεξίας αἆ Ἐπῖριά, 
Οτεςί. 4396. «έ Τι ἆε5ε ἨΙρροίγαις, ν. 
1006. ᾽Αλλ’ ὠὐτὸς οὐ παροῦσι, πώγγὺς, ὦν 
Φίλος. ηοπι τεςίθ αὐτὸς 11 Ἰοσϊευτ.. Μανκ]. 
Οοπίεγ Ὑαἰεκεπατ. αἆ Ετιρῖά. Ῥπωπῖςς, 
997. αυῖ ἵπ ἨΠρρο]γίο Ῥορίθα εκ Ματκ- 
Ἰαπάί επιεπάαᾶοπο εἀΙάΙ ὠὐτός. Όοηπίε 
ευπάεπη αἆ Επρίά. Ἠίρρο]σι. 605. υὈἱ 
Ῥτο ὧς ἄν αὐπσὸς Ιπ Βορμποε]. ΕΠ]]οείσι, 
1594, (1568) ]εσ]ί ἕως ἂν ὠδσός. 3ο. 

Ἐτυπεκ. αἆ Ἐνυτῖρ. Ότεςι, 4326. Ἱέα ε- 
πηεπάαί: 

. 
φίλος τ' ἄληἡς ὧν Φίλος, παροῦσί τε 

- Λα) µῆ πωτοῦσῳ. --- Λεε(.. 

Ί.εσε, φίλης π’ ἀληθὴς ἦν φίλος, εγαίᾳαο 

απιϊοῖς Απλῖσας ηεετας, αυτ 5ἵς: φίλος σ 

ἆλη»ὴν ἦν φίλοι παοῦσί σε. ἴπ Ετι», 

εί ἦν φίλος σοῖε παροῦσι. Εεἰρᾖ.. 

Οοάά. Α. Ἑ. Αἱά. Ἐταῦ. αἰ. φίλος σα 

ἀληθὴς ἦν' φίλο; σοῖς παροῦσί σε. ἀοϊκίας, 
φίλος σ᾿ ἆληφὴρ ἦν φίλοις, παροῦσί σε, νε] 

εἵο, τά οκ Ἐτιπεκή αἆ Οτε»ί. 496. εί 
Ῥατουκ αἆ Οτεςί. 910. 5οπίεη(ῖα εα1ά[. 

Πεγπιαππ, 
880. οὐδὲν οὔτ᾽ η οἰκέτας ἔκων,] 1.εςε- 

Ῥαέτχ οὐδὲν οὐδ' ἓ οἰκέσας, αυοᾶὰ οοττίροτο 
γετονς ΜΠατκ]απάις {α]Πέατ ουτα Τουνί]- 
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/ »Χλ ο 2 ος δα 
880 ᾿.Ακραντον οὐδὲν οὐδ’ ἐς οἰκέτως ἐχῶν, 

πσ / 

Οὐτ εἰς πολίτας. Τὸν δὲ δεύτερον λέγων 

ΕΤΕΟΚΛΟΝ, ἄλλον χρηστότητ ἠσκηκότα. 
.” - Ν 2 λ 

Μεανίας ἦν, τῷ [βίῳ μὲν ἐνδεῆς» 
Πλείστας δὲ τιρὰς ἔσχεν Αογείᾳ χο 

950 Νιαπα Ρτοπαῖδδατη Ἱτέαπα Ἠαθεῃς, ηεα1ο ετσα 86ΥΥΟ5, 

Ἄεααο οἵσα οἶνθς. Φοοιπάιπῃ Υογο ἀῑσο 

Ἐτοοε]επα, αἰαπα ααϊ Ὀοπ]ίαίοπα οο]υῖέ: 

Ταγοπῖς οταί, Ῥαιρες αιάσπα {οτίιπῖς, 

Ῥ]ατίπαος Υοτο Ἠοπογες λαρυῖε ὧι Αχσϊγο αστο. 

Ἡο αἆ (ματ, Ρ. 79]. (641. 5εᾳ. εᾱ. 145.) 
ΠΗεγπιαπ. 

88]. Ἐχο Τὸν Σὲ εοη]ἰοῖέας Τῶνδε, Ἡί Υ. 
89]. Βθά οὔπι οχεπιρ]ατία που νατῖεηί, 
ει ἐαιτῖ Ροδρῖς νυ]σαία, πϊμΙ] παπίατετη : 
ηοφις ν. 880. Ίδσεγοπῃ οὔτ᾽ ἓς οἰκέτας, 
απία 5οηαἴξαχ, Οὔτ᾽ εἰς πολίτας. νἷάς τηασ- 
πα Ὠοτν] ατα αἆ ΟΠατίίοἩ. Ρ. Τ9ἱ. 

Λ{ατῇ, 
Τὸν δὲ] ΑΙ σῶν δὲ, εοἆρπα τεεῖάϊε. 

3αγΊι65. 
862. Ἐτέοκλον, ἄλλον χρηστότησ᾽ ἠσκηκό- 

σα] "Αλλον οοηδίταῖ Ροΐεςί ΟΙτ δεύτερον 
νθισα ΡτασθάεπΗ, 5ἵ αὐῖ5 πιαΠί, συρ]αία 
ἀῑπεποιῖοπε Ῥοςί ᾿Ἐτέοκλον: ααοά 5αρο 
Πε, ο τος ἄὤλλον, ᾳαοαά 56Ώ5Π1, οποῖεαὰ 
Ροίΐε5ε: ν]άε ν. 898. Ττοαᾶ. 6390. δεύτερον 
ἄλλο κακὸν, Ῥορμοςσ]ες Απιϊσ. 1504. αϊ 
ἕτεραι δεύτερα, Ὀοπποδίῃ. Ἱπ ΜΠάϊαπ. Ῥ. 
144. οἆ. Ταγ]οτ. Ἠος Ίοεο ἱπαϊέαξαχ ΣΟΥ- 
(ο Ἐδεηγίυπι Ἔπσ. ἔσ. ΘήΜ. 499. Τέ- 
σαρτος ἄλλος, γείτονας, ὅτο. 6ἳ ΙΟῖά, ν. 440. 

Γίγας ᾖδ ἄλλος, ἃς. αΏῖ {απποπ Γοτίο ςοτῖὈ. 
ἄλλου. νιάο Ἰοσαπα, οί Βεμο]αδίεη. Ἐκ 
ναίοτί Αίῑῑσα Ἰοᾳαε]α 5απηέατα Ίου 6556 
εοπ]ίερτε απῖς Ροδ5οί οκ Ἠετοάοίο ΗΡ.1 ν. 
48. Καὶ ἄλλος Τιαραντὸς, δις. εἰ «Αρ. ὅ5. 
μετὰ δὲ τούτους, πεμπτὸς ποταμὸς ἄλλος, τῷ 
οὕνομα Παντικώπης. 10. 1. 197. Δεύτερος 
δὲ σοφίῃ ὅδε ἄλλος σφι νόµο; κατεστήκεε. 6ἳ 
Ίνα ραφοῖπα Ἰοφᾳυίέατ 116: 5εά οί Ώεπιος- 
ὤεπες, παπηῖπεπα ααέθτη ποτ], νε] παεπα]ηῖ, 
αυ ἀῑοῖί ἕτερορ ἄλλος, απεπιαάπποάιπα πι 

5ωρτα ν. 582. οί Ότεςί, 259. οἶκον ἄλλον 

ἕτερον. αὈ] ν]άἀρ Ῥατηεξίωτα εὲ Κπσίιπη. 
Λ{ατΚ]. 

Αά Ματκ]απᾶϊ ποίαπα: ἄλλου (ἵῃ δε]. 
ὃ, Τ, 450.) οὐϊάῖε εἶ. Ἠϊσμ. Έταπ. ΡΗΙ]. 
Ἐτυπεοκίας οκ ἀποῦας Μ 58. απογαπὸ ππι5 
1Π {εχία, θΠῑεγ «αρογςοτίρέαπα ἄλλου εχΗ]- 
Ῥεμραί, Ρο. 

Ἐτέοκλον,] Μας ο εηκαπη ἀθά]ι Ὠῖς Ἰο- 
ες, ααϊ πεπιρο Ῥοξίαπῃ ρυίαβαπί ἆς Ἐίεο- 
εἷο Τπεραπο Ἰοαιιῖ; οἶπα Ἠσρο γετρα πλ] 
αἆ Ἰ]απα Ῥογάποαπί, 5εἆ αἆ Ἐτεοσ]απῃ, 
1ρµῖος ΑΠαπα, απϊ Τρηϊ5 Εαῑι Ἐναάπα ρα- 
(ος, αχοτῖς Οαραποαῖ. Ἠεοίο ααίοπα Πάπα 
Ῥο6ίᾳ Ἱπίετ δερίοπα Ἠσοτοας πιης Ὠπηεγαῖ, 
απῖα αἰίεχ 5εχ (απάτη {οτεπί οεαῖςι: 1ρ5θ 
επίπι Αάταδίας 5οἶας ογαςῖί, εα]ὰ5 Ίοσατη, 
ης ἨΙΠΙΘΤΙΙ5 σών ἑπτὰ αΏφο]ηίας πο αἳε, 
Ἐτοοε]ας Ἱππρίαί. Ἠοταπα αιίεηι 5ερίθπα 
ποπαῖπα ν]άο αἆ Ῥ]απίς Υ. 155. Ὠο 
Ἐεοε]ο αιίοπα, Τρ]η]ο5 Πο, νῖάε Ῥαϊδαῃ. 
ἵπ Ῥμοεῖς. {ο]. 526. οί Ώαπο Ἐαῦ. Υ. 1047. 
Νοϊαπάαπα δέ, εὐπρεπείας χάριν Ἐοδίατα 
τήμ]] Ἠϊο ἆ4θ Απιρηϊαταο, αί πεααε ἆα 
Ῥο]ψπίος, Ργοίεστε: Πας εηῖπα νϊνῖ «οτρυ5 
ἨΙαία {ετγα αὈεογρίαπα Ὠάδᾳααπῃ αρρατυῖς 
Ἠα]ας ααίοτα «αἆανοτ απηίε Πας αὐ Απι- 
σοη8, 50Γ0Γ6, «πι γέρο ἐρδῖας Ρετῖευ]ο, 
Βαπιτηϊς ἀαίωπῃ. ΌΏιατθ ΠΘΓΟΙΤΗ σών Ἔπ- 
σὰ αωῖπαιθ (απέαπι Ἠΐς, πί πιοταῖ ἔαπος- 
ταῖοπί ]αῦ Ρτοχϊπηϊ, πηεπιοταπίυ. Αὖ- 
φυγάϊςεῖτωε Ίίαφις Ἠῖο («αδρας βάρῆηυς 
Ἐτεοε]μπα ριίαῖ Ῥτο Απιρηίαγαο Ῥοδίέυπῃ, 
(ααα ἆς οαιιςα, ποςεῖς 11) νεὶ εοτίο αΠέετ 
ϱΑΠΠΕΩ Ἰοσῖ ἀεῦετα, αιποπιοᾷο Ίο ποῖ5 
οδίεπά[ξ, πθςεῖας, ἆε Απιρηίαταο οί Ῥο]γ- 
πίορ Ραμ]ο Ροσέ Ῥοδίαπῃ, αί ἆε αὐδεπίίρας, 
Ἰοημ. Ἐί ἵἈπιοη αριᾶ Ἀορ]μοε]επα ἴπ 
(4ϊρο ἐπ) Κολωνῷ Ἱῖς Ἐτεοε]α5 εί 1ρ5α 
Ἰπίεγ 5ερίξΏα πιστα, ν. 1510. “ο δεύ- 

σερος δ Αἰτωλὸς Οὐνέως τόκος. Τυδεύς. Τρί- 

σος Σ Ἑτέοκλος ᾿Ασγεῖος γ:γω- «Ἠαγπεδ. 
886. τῷ βίω μὶν ἐνδεής, ] Ἁπίταπα ε5ε, 

υπάο Ἠίς Εέθοοῖας αὲ ρα“ρετ ἀεεοπίραίαχ, 
επι Β]ϊας ο.5εί ΤρΙάΐ5, ρααῖς Ἐναάπες, 
ααῖ Ρος ἐοίαπη 5υΏ5οαιεπίεπα πατγαῖοπεπα 
τάσεις Εμΐσεα ππας οκ Ρεϊποαϊρῖους Ατρῖ- 
νῖς, δέ οααῖ αρρε]]αίαχ ἄναξ, ν. 996. Τῷ 
βίῳ Ἠῖς, πέ 5ωρτα 571, ααοά εσί ὄλθος, 8329 

ο 5 
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666 Φίλων δὲ χρυσὸν πολλάκις δωρουμιένων, 
: Οὐκ εἰσεδέξωτ' οἴκον, ὥστε τοὺς τρόπους 
Δούλους παρασγεΏ. χρημάτων ζευχθεις ύπο. 

3 ή / αν] / Ν Δ 

Τούς στ εζξαμιαρτάνοντας, ουχί την πὀλω 
/ 

560 
7/ 3 

Ηχόαιρ. ἐπεί σοι κοὐδὲν αἰτία πόλις. 
-- , 

890 Καχκώς κλύουσα διὰ πυθερνήτην κακόν. 

856 Απιϊςῖς Υογο αΙΣΙΙΤΩ ἐροί 56ρθ ἆοπο οβετοπέῖρις, 

Ἄνοπ τεοθρῖίέ Ιπ α.άθς τί τηογε5 

Ῥταβετοί βετν]]ᾳ5, ν]είας α Ροοιηῖα: 

Ίρσοδᾳιο ἀεπαιεηίοε, ποηπ Ἠεπιρυβ]ίσαη, 

Οἀεταῖ: απῖα ποη εδὲ επἱἹραπάα οἴψίίας, 

890 ΜαΙο αιάῖοῃπς ρτορίεγ συεγηαίοτεπα ππα]Ητη, 

5ἵο ἁλαζονεία ποῦ βίου, ]αοίαπίία νοὶ οδίει- 
ἴαίίο ονιώπ 5ει ᾖ[ογίώιαγιπι Ὦ. ὦοαῇ. 
1 Ερῖι, Π. 16. ηοἩ διρετδία υἰώ. νἷά. 
«αρ. ΠΠ]. 17. Μαν. 

884. Τλείσσας δὲ σιμὰς ἔσχεν ᾿Αργείᾳ 
χθονί.] Τιερί Ῥοδφοί ἀῑν]σῖτω ἔσχ᾽ ἐν ᾽Αργεία. 
5ε4 ποπ ορι5. Τε]ες αριιἀ ΒέοβαδτΏ βθγπη, 
ΧΟ11Ι. Ρ. 516. ρα]]ο αΠίοι Ἠπς ]οσυη 
εἶίωί: οὐκ ἀπὸ σρόπου δὲ µοι δοκεῖ οὐ» ὁ Εὺ- 
θισίδης ἐγκωμιάδειν σὺν Ετεοκλία (1. Ἐσέο- 
ἆλον,) διότι νεανίας μὲν ἐνδεὴς ἦν: 

Ἠλείστας δὲ τιμὰς ἔσχεν ᾿Λεγείων πόλει. 

Λ{αγΗ. 

ἔσχεν] Ὀιροχέις Ἱεσῖε ἔσχ᾽ ἐν πιι]]α πθ- 
εββε]ίαίο; ἨαΠα τὸ ἐν Ῥοΐεςί φαραιιάἰτ]. 

1α)πιεδ. 
Τ,οσεναίις εοπ]αποᾶς ἆμαρας νοεῖριας 

ἔσλεν, φποᾷ εἰδῖ πιμέατί ποπ ορας Ἰηῖσα- 
Ρα ἹΜατκ]απάας, ἵαππεπ ἵη {απί]]α τε 14, 
ααοά νετ οἰπαΠΠΙππαπα ϱ556έ, ργαξογτῖ ραχ 
εταί. Ἐοάσπι οΏδεγναηίε Τε]ες αριιὰ Φίο- 
Ῥαπι Όθγπῃ. ΧΟ Υ. οὐκ ἀπὸ σρόπου δέ µοι 
δοκεῖ οὐ) ὁ Εὐριπίδως ἐγκωμιάδειν σὺν Ἔτεο- 
αλία, (5ογϊρεπάιπα εταί Ἔσθοκλον) διόσι 
νεανίας μὲν ἔνδες ἦν, πλείστας δὲ τιμὰς ἔσχεν 
᾽Αογείων σοόλει. Ἠεγπιατηι. 

886. δωρουμένων,] 1)ατα υοἰοπέίιπι. 56- 

αυ ας οΠΙπι, σοι γεεερῆ. αἀαίο 5αρτα 
ποίαγ] αἲ ν. 750. Ὠεϊηάςε, ὥστε τοὺς σρό- 
που; Δούλους παρασχιεῖν, χρημάτων ζευχθεὶς 
ὑπο' Ῥτο ααριι5 Φέοραιις ΤΠ. χ]ϊν. Ρ. 907. 
οὔσε σφοὺς σρύπους Δούλους σπαρέσχε χοηµά- 
πων πεισθεὶς ὑπο. 9ἵς δοῦλον παρασχὼν 9ἆ- 
ναπτον, Ότεςι, 1169. Ῥτο δουλικὸν, Ἱέ παρ- 

ῥένους χεῖρας ΡΙΟ παρθενικὰς, Τοπ. 970. 
2Ηαγᾖῖ. 

Έως οί ᾳμἴπηιο δοᾳιεπίος νουδις αβοτέ 
Ρίορα 5 Ῥοσπ. ΧΙ, ΥΙ. Ποια. 

886. οὐδὲ Βίοῦαας Ἐεησανα]Ι, Ρο». 
Ῥίοραμς, οὐδὶ τοὺς σρόπους δούλους σσαρ- 

έσχε χθημώτων πεισθεὶς ὕπο. ΠΗογπιαι. 
887. ζευχθεὶε] Βίορα 5 ΤΠ. 46. πεισ- 

θες. Μια. 
888. ἸΤάοπι Τοὺς δ’, ποτ σ᾿: 6ί Ρτο σὴν 

πόλιν, τὴν τύχην: ΏΟΠ {πα Ώεῃθ. Παπ Ει- 
πράος ἀῑσοΙ, ἘάεοςΙαπα Ἠωπο οἀῖδεο σοὺς 
ἐξαμαρτώνοντας, Ἐίθος]εα φεἵ]. ἴπ]ιδίε αρετι- 
επι; 5ο ποπ οἰυίαίεπι εἶας, Τμερας, οί 
οηιΙέχ ταίῖο αµαΤε ποη οἀεταί οἰυίαέεπι 
ο]α5: ἐπεί σοι κοῦδὲν αἰτία πόλις Κακῶς 

κλύουσα διὰ κνθερνήτην κακόν. ιβὶ Ιΐθτατα 
ΠΠΙχΕΓϊ5 ἀἰδεγίππεη ἵπ Φίοῦθο: ἐπεὶ κατ) 
οὐδὲν αἰτία πέλει Κακῶς ἀκούειν διὰ, δι. δεᾶ 
εἰποστίογ νἰάείυχ ]εοιῖο (οάΐεσπα Α. Β. Ο. 
ἐπεί σοι γ οὐδὲν αἰτία, δες. οὐδὲν θδί κατ᾽ 
οὐδὲν,-1άεπα ααοά οὐκ, Ῥτο 4μο 5αρο Ροπῇ- 
έατ..  ΤΠέλει Ιδίιιά ἵπ Βίοῦραο Ρροξᾶσα νοχ 
Παυείιτ. 5εἆ 56ο ο. υέιπίατ Τγασϊοϊ, πι 
1απιρῖς. [6]. Βεἰκκῖας ἴία Ἱερῖς, Ἠχιθαιρε, 
σεισθεὶς οὐδὲν ἀξίαν πόλιν Κακῶς κλύει ἂν 

διὰ ---- αι, "Ηχέαιρε πᾶσαν, οὖδεν ἀξιῶν πόλιν 

κακώς κλύειν ἂν διὰ --- νε] {απάστι, ααοά 
ππανυ]{, ᾿"Ἠχίθαισεν, εἰ τύχη οὐδὲν αἰτία πόλις, 

οι οὔεγαί 1γδεπι, δἱ Γυγίε πιαζε αιιαϊγοί οὗ 

φιαίαγι γεοίογεηι, ἔρδα ἴἵππιουθηςδ. Τε Ἠϊαία 
Ἰφίο, σύχη οὐδὲν, ἵπ τασίοογαπα Ιατηδῖς 
ΠΠ ΗαΤΏ νίο, ἀῑχΙ 6υρτα αἆ ν. 190.] 

ήαγῇΗ. 
σὺν τύχην αί Τοὺς Σ Τεηςο. ον. 
869. ἐπεί σοι γ οὐδὲν αἰτία πόλις] ία 

ἹΜατκ]. Ῥτο ἐπεί σοι κοὺδὲν ---- ἐπί σοι κοῦ- 
δὲν Τεΐπο, Ἠεείε 5ε Ἠαῦαί Ιεοί1ο νυ]σαία. 
Ἐατίριά. Ἠεταε]ά. 508. Οὐ δᾳσ᾽ ΕΤΕΙ 
ΤΟΙ ΚΑΙ γέλωτος ἄξια. Τ44. Θείην ΕΠΕΙ 
ΤΟΙ ΚΑΙ χακὲς µένεν ὃόρυ. ἸἨΜοά. 685. 
(675) Μάλιστ’, ΕΠΕΙ ΤΟΙ ΚΑΙ σοφῆς δεῖται 
Φρενόε. Ααϊδίορμ. ΑεΠαϊπ. 951. Εμοὶ µε- 
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Ὁ δ᾽ αὖ τρίτος τῶνὸ ΠΙΠΟΜΕΔΩΝ, τοιόσὸ ἔφυ" 
Παῖς ὧν. ἐτόλμιησ᾽ εὖθυς οὐ πρὸς ἡδονὰς 

Μουσών τῥαπέσθαι, πρὸς τὸ μμαλθακὸν (9ίου" 5850 

“Αγροὺς δε οαΐων, σηληρὰ, τῇ φύσει διδοὺς 

595 Ἔχαιρε πρὸς τἀνδρεῖον εἰς σ᾿ ὄγρας Ἰῶν, 

ἽἼπποις σε χαΐρων, σόξα σ ἐντείνων χεροῖνο 

Τετᾶας Υοτο Ἱογαπα Ἡάρροπασάοη, {α]ῖς Ευ]ε: 

Φ{α{ἴπα α Ῥισθτο αωδας οσί ποΠ αἆ νο]αρίαίεπα 

ἍΠιδατΙπη 56 οΟΠΥΟΤίΘΥ6, οί αἆ πιο]]οπι υΙίατη: 

Φοἆ Παδίίαης τωτῖ, 6χετζσης παίξυταπη 1η ἀιατῖς 

Ἐτοσϊί φἆ {οτία, οἱ αἲἆ νεπαοηθς ναἆεης, 

Έτ σαιάεπς ο αῖ5, εί (επάρης ατοϊππα ππαηῖριις, 

λήσει ταῦτ’ ΕΤΕΙ ΤΟΙ ΚΑΙ φοφε. Ἐι- 
πρ]ᾶ. Απάτοτα. 88. ΕΤΕΙ ΤΟΙ Κοὺ περί- 
6λεπσος βίος Ἰ1μιοῖαπ. ἆᾖον. Ττασωά, ΤΙ. 
Ῥ. 644. Οὐκ οἶσθ, ἐπεί σοι κἂν ἐκώκυες μέγα. 
Ἀτϊξίορῃ. Ώαη. 611. οὐ µή σ᾿ ἐγὼ Περιόψο- 
μαι ᾿πελθόν, ΕΠΕΙ ΤΟΙ ΚΑΙ κρία ᾽Ανέ- 
Εραστε». (νά, αἆ Μεᾶ. 675.) Ῥον. 

ἔπεί σοι γ οὐδὲν] Ίία Μ 5. πίοταιο οἱ Ῥ. 
γι]σο ἐπεί σοι κ οὐδὲν. Μιοδα. 

Εοτίς, ἤχίθαιρε, πεισθεὶς οὐδὲν ἀξίαν πόλιν 
πακώς κλύειν ἂν διὰ ----ρεγδιμαδις ἀἰστιιτπι εἰ 
«θΦιέίηι Ίιοι 69δε, μέ 1ιγῦδ πιαῖε αιιαίαί οὐ 
Φπαζιπι γεοίογοπι, απί ἠχθαιρε πῶσαν, οὐδὲν 
ἀξιῶν πόλιν κακῶς κλύειν ἂν διὰ ---- Ίποπι οΕ7ι- 
86115, Ί1ΥΦεπι πια]ε αιιάΐγε ἀεῦεγε ----- νο] ἴαη- 
ἆσιηα, ααοά ππα]ῖπῃ, ἤχθαιρεν, εἰ σύχ-η οὐδὲν 
αἰτία πόλις, πιοπι οἀεγαί αγύεπι, οἱ ᾖ[ογίε 
Άιαίε αιιάἰγοί οὗ πιαϊιηι γεοίογτόπι ἵμδα ἵτι- 
ιο. ἸΠοαϊδῇ:. 

Ἐάά. Βίοῦαί ἤ ο ΩΝ Ῥταίου Οτοῖῖα- 
Παπ. ἨὨείϊπάε «οἆᾷ. ΔΑ. Ἑ. Ο. επ δια 
ΠΠατκ]απάας ἔπεί σοί ολ Βιοῦαϊ εἆά. 
15456. 1549. 1581. Ρ. 6396. ἐπεὶ κατ᾽ οὐδέν. 
Ἐν. Τεϊπυαν. ἐπί σοι κοθδέν. θά ἐπεί σοι 
χοὺδὲν Α]ά. Ἐτιρ. ἄτοᾶις. Ὑιϊάο Ῥοιςοῃ. 
αἁ Μεά. 675. ἍΆΈτο πόλις Βίοῦαας σέλει. 

ΕΗογπιαπηο. 
κλύουσα] Φίοῦαις, υά 5Ἴρτα, ἀκούειν, 

ΠΟΠ τηα]6, πιοάο αἴπιι] Ἰεσαίαχ ὠξία Ῥτο 
αἰσία. ΊἨΜιασ. 

892. ἐσόλμησ σραπέσθαι,] Τὰ εν, 
ἐσρέψατο, υεγίεθαί δε: Ἱῖξ πολμᾶᾷς ἅπαλ- 
Ἀλάξαι Ῥτο ἁπαλλάστεις, ἩἨοειῦ. 19505. 
σολμῶν ἐπαμεῖν, μγοδα», Ῥορ]μοσ]ος Εοεί. 
1057. νιὰε ἈΠεάφαπι 590. ὮὉ. ᾖοαῃ. χχῖ. 
125. Μαν. 

895. πρὸς σὸ μαλθακὺν βίου, εοπᾖ οἵτχ 

σε Ῥτο σό. ου] {ανει 0οἆ. Ἑ. ααϊ Ἠαῦεῖ 

βίου. ποἆ αιατο πηίατεπηας2 Ἠεϊσκίις, 
πρός σε µαλθακὸν βίον, Μ{αγΚ1. 

σσρὸς τὸ] ΑΗΙ πρός σε, οίο. ΆἈαγπες. 

894. τῇ φύσει εδ ἴάεπι, αίᾳιιε σῷ σώμα- 
ση, Δυί σῃ σροφή, ΕΥ ἴεδίε δεῖπεπι 4πι[ιυαε]ι- 
δει ᾖατίε 2ἴπβε υογ. Ιεἰδῇ. 

᾽Αγροὺς δὲ υαΐωνν σκλ. .πρὰ σῇ φύσει διδοὺς 

ἘχκΑΙΡΕ πρὸς σανδρεῖον | Πιδῖίασ ἆο 
νοτγί(αίᾳ ]οεῖοηῖς ἔχιαιρε ἀαρ]εῖ ἆς «σα, 
Ῥεπωμπα, απ]α ΡτοχΙπιΟ γότσι ἵπποις σε 
χιαίρων Ἰεσίατ, ἀοϊπάε αιοά χιαΐρειν πρός τι 
Ῥαταπι Οχωσᾳ ἀῑσίαπι νΙἀείατ, Άδῃιο 
1ηςο]εῃς σι, ᾳαοά Ἠεϊσκῖιις «2η]οεῖε ἔσ- 
καιρε πρὸς π. πηθ]ῖις Μιςστανἡ αοΙΠΙΕΗ, 
ααῖ ἔξᾳρε εποπάατί νο]μῖῖ, Ίου 5εηςι : 
1ιαὐογιηι δι πιαίπγαπι διάπι αἆ ]ογέϊέι- 
ἀὗιοπι επι. ἵΝΠΠΙ ἵπ πηθηίθπα γοπῖς: 

"ΕΤΕΙΝΕ πεὸς τ) ὠνδεειον, 

ῬΙοάοχ. αρ. Βιάατη, ὓ. ἐνσείνας. Εἰς τὸν 
στρατιωτικὸν χαὶ εὐπιλΏ βίον ἐντείνας. ἀντὶ 

ποῦ ἐπιδοήύς. ἸΙπίο Ἑταστησπία Τιοάοτί 
ΧΧΧ. Ρ. 646. ν. Ἠ λεν ἵη ΤΠππαατη, 
Ρ. 99. ΑΡτεδεῃ, Απιπιαάνοτς. ἵη 39ο]. 
Τ.. 1. Ρ. 118. Τἀσπι ἵπ Αιοίατῖο ὮΗιιεῖά. 
ἵπ Τηαο. Ρ. 560. οὧαεοῦςν. 

896. Ἔχαιρε] 1.ερο ἐξᾳρε, αἱ 5ΕΠΡΙΙ5 1: 
ἰαῦογιπι Ίιδιι παίιγαηι Αίαπι αἆ [υγειιαί- 
πιοπι οπή. ἘῬ]αι. ἵπ ῬοτίεΙε: συνεξάρας 

πὸ ἀξίωμα ποῦ ἤθους. Ῥ. 350: Ἐν. Βιορη. 

Λ{ιςσ. 
890.5. Νοπ πια]οτοτι οβοηςῖοπεπῃ Ἠ8- 

Ροί ἔχαιρε --- χαίρων, απαπ., αιοά ἴαπηση 
α]ῖα ταίίοπα ἀῑσίαπα εδ, φύσιν σίν εἶχεν σίνα 
Σ ἀκμὴὺν ἥέης ἔχων, αρα Βορβ”, εἰ. 4. 
Ἡ. 741. ααοᾶ Εχζινάᾶας τεσᾶς ἵη τ- 
1916, 44 απα 1π θρουπάα εἀϊῆοπε οχρ]ου]ς. 

Πεγπιαπτε. 

σ 4 
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/ , ϱ» 

Τ1ολει σαρασχει σωμα 

“Ὁ τῆς κυναγοῦ ὃ ὤλλος, Αταλώντης γόνος, 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΎΥ 

χρήσιμιον γέλων. 
590 

"Παῖ ΠΑΡΘΕΝΟΠΑΔΙΟΣ, εἶδος ἐξοχώτατος, 
900 ᾿Αρκὰς μὲν ἦν" ἐλθὼν ὃ' 

Παιδεύεται κατ "Αργος 

ον Μα / σα δν 

ἐπ Ίνάχου ροᾶς, 
.] Ν ν ω ” 

: ἐκτραφεὶς ὃ) ἐκεῖ, 
-- / 

Πρώτον μεν, ὡς χρὴ τοὺς μετοικοῦντας ζένους» 
Ἀ ιωκ » / 

Άυπηρος ουκ Ίν4 ουὸ ἐπίῷθονος σολ.είν 
” 

8902 
ι 

Ἠεϊραρῆςαρ οοσρι5 π]ο ΡγΦΡεχθ ΥοΙεΠ5. 

Ας νεγο, Π]ῑας νοπα(τῖοῖς Λία]απίο», 

Ῥαει Ῥατίπεποραας, {ΟΥπ]8 ργασίαηἰρδίπης, 
900 Άτοας φαἱάετη ογαί: Ῥγοξεσίας νετο αἆ ΤπαεΏῖ Βιεπία, 

ἘἙάυεαίαχ Ατοαῖς, εί Ί]ας οἀισαίας 

Έππαυτα ααϊάστη, αέ εοπνοπῖ{ ΓπαιΗ]ήπος νῖτο Γασεγε, 

Νεποϊπῖ εταί ππο]εδέης, ηθφιιο Ἰηγίδας υῇ1, 

896. Ἴπποις σε χαΐρων, δο.] ὨὈυδίεατί 
{οτίο Ροίοςί ἆο χιαίρων ΝΤ ΡγουςρρδΗ{ ἔχιαιρε: 
νε] 4 ἔχαιρε Ἰδο. ὙΣκληρὼ διδοὺς, ϱ58, 
οΡίπος, {π]ιπποης ἀμγα, τῇ φύσει, οἱδέ. ν]ὰ. 
ΑτϊκίορΏ. Νεφ. 915. Βορη. Ε]εσα. 6588. 
γε] ἔχαιρε Σιδοὺς 1άθπα αιιοά- ἔχιαιρε διδόνα,. 
(ἀϊςάπείῖοπο Ῥορίία Ροςί ἔχαιρε.) { Βεἴοκ- 
Ίμ9: «« σῇ φύσει οσί Ιάεπα αἴαιε σῷ σώμωτι 
αυιί σῇ σροφή. οπεγαδαί αἀοίθδοεχδ δέ 
γεῦις ἀμγὶ 1άεπι, ἔσκαιρε πρὸς τῶν- 
δρεῖον.] Τε πιείαρΏοτα 1π νους σκληρὰ, 
ν]ιἀε («αἰεπυπα οαίαπι α (αεαυροπο αᾱ 
ΑίπεΠσΙΠ Ἱ. 9]. Ρ. 69. ἸΜατΠῖ, 

89”. παρασχεῖν σώμα Ἱχρήσιμον, τε Ὠο- 
πηΟΡΙΗ. οοπ. Ατδίοσταί. Ῥ. 536. νῦν δὲ γ᾿ 
εἰσὶ φίλοι, καὶ χιρησίµους παρέχουσι αὑτούς. 

2ἂν. Ἑλαπίρρ. Ῥ. τα, 991. δε γὰρ σοὺς 
εὐπόρους χρησίµευ; αὑσοὺς παρέλεειν τοῖς πο 
λίταις. ἸΜατχ]. 

898. κυναγοῦ Ἠογῖοπα θ5έ, ΡΓΟ κυνηγοῦ. 
5εά {απῃ 56ο Ἱία ςοπυίέις (5ἱ οκοπαρ]ατῖ- 
Ρι9 βἀεπάυπα οἳτ) αἱ ἵπ Α{άσαπα ]οᾳεἶαπα 
δα φυπηία γιάετῖ Ροδδῖί, απεπιαάπιοάατα 
έκατι, ᾿Αθάνα, οί αἰπηϊ]α,. νιὰο ΟΙ. Ὑα]ς- 
Κοπαχ, αἆ ἘῬμαπίςς. ν. 11. οί 1119. 

Μαγχ. 
Ὁ τῇς κυναγοῦ δ) ἄλλες Αταλάντης γε- 

γὼς,] Ἱπερίο Ιεσεραίαχ ᾽Αταλάνσης γόνος, 
παῖς Παρθενοπατος. σηαπι ]αά]ςον], (παπα 
ἵω {οχέυτα τεοῖρΕΓΟΤΏ, Ργεβ ]άγαπα οπηεπάᾶ- 
Ώοηοτα, απα ἸΜαμλμία απο Ίοσυπι τοςίῖ- 
Πέ, Νανα πο οί {ογίο σπαζς, υέ Ππίοί- 
Ρτείαίίοποπα ργσγοεςῖ ποπηϊπϊς γόνος, ἀε- 
Ἱοπάνπῃ, ΤΙ αρ-ενοπατος 8ἱΗ{6Τῃ, Ε;5οἨγ]1 

εκειπρ]ο ἵπ Βορι, αἆ ΤΗ, 659. φεειπἆα 

«γ]]αῦα ρτοάιεσπάαπα Ῥραίαί, εί ἵοπηρας, 
απο Ῥαρρ]Ιοςς φορείς Εωπρίάςς, εί πα- 
πετ εις, ϱξ ὮΠαρηΙβδατΙπω τεισας 1650, 
ὅδ ἐσσὶ Παρθενοπαῖος ᾽Αταλώνσης γόνος, ας 
11239. ὁ σης κυναγοῦ Παρθενοπαῖος ἔκγονος, 
απογαπ Ῥιϊογίς τοεοτάαίοπο νΙ μπα Τη 
ΦαρρΙσυπα Υεγδυπα Ἰη[ατ ροΐεταί, ἔάπα 
είῖαπα 14 οὐσδίατο νΙἀείατ, ααοά, οἳ 395ε]γ- 
Ἰο {αΐῑα οι Βορ]ος] οοπάοπαία 5υπέ, οαἆεπα 
1 εοπάοπατί Εαπιρίάεπα νο]ιῖςςο Ώοη ϱ5έ 
οτοάΙρι]ο. Οαίογάτα ηεξοῖο απ Ἠαιά 5αἲῖς 
αρίο Πῖο Αίαίαητα πιεποπετα {οοθτῖέ, οἰι- 
1μ5 ατα ποπαθη αιιάϊτεπί, «ροςίαίοτθς ΠΟΠ 
ΡοίεταΏί ποΏ ο61]ο5 1Ώ «ποτιπα οοπγοτίοτο, 
πέ ποβῖ]οπα αποπάαπῃα ναηαίτίσθτη, αγοα 98- 
σϊεῖεᾳαα δροΠαίατη, Ἰπίει σταηάσνας ἆι- 
ουπῃ πηβίχ6ς ασποδεςτεηί, 

Τοείοπάϊ Ροΐετίε να]σαία 9ο, ααοά ἆῑς- 
«Ἡγ]ο Ἠῖς νοεα(ιχ βλάστημα καλλίπρωρον, 
ἀνδρόπαις ἀνήρν Βερί. αἆ ΤΗ. ὅσο. 

Η2ΥΠΙαΛ1Η. 
900. ᾽Αρκὰς μὲν ἦν' ἐλθὼν δ᾽ ἐπ᾽ Ἰνάχου 

ῥεᾶς, Παιδεύεσαι κατ) "Αργος.] Οπίαί Φ6Πο- 

Μαρίας αἆ Ἐυτίιρίά. Ἑπωπίςς, 1169. 3ου. 
901. Παιδεύεται κατ ἼΑργος’] Ἐς ἆἃς. 

εγ]. Ἔσσ. ἐπ. Θή6. 664. ἀ4ε Ῥατίμεπο- 
Ραο: Μέτεικος, Αθγει δ) ἐκτίνων καλὰς σρο- 
Φά:. ΟείεγΙπη παιδεύεται ῬτΟ ἐπαιδεύετο, 
αυαΠίοτ εαρῖρείππο κεπΠραπί οὗ ππείτυτῃ, 
υ{ξ ἐλαύνεις ΡΙΟ ἤλαυνες, Υ.149. φαίνεσαι ΤΟ 
ἐφαίνετο, Υ. 90. Φυσεύει ΡΤΟ ἐφύτευε, 996, 

21αγΜ1, 
906. σόλει,] Ἱ. 6. πολίσαις, οἴνίδιι. 

24αγ1. 
9068. λυπρῶς δ ἔφερεν, εἴ πι Συστυχεῖ.] 
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Οοδ ἐξεριστῆς σῶν λόγων, ὀθεν (βαρὺς 

906 Μάλιστ᾽ ἂν εἴη δημότης τε, καὶ ξένος. 

Λόχοις ὃ ἐνεστὼς, ὥσπερ ᾿ Αργεῖος γεγῶς, 

μονε χώρα" χὠπότ εὖ πράσσοι πόλις, 
Ἔγαιρε, λυπρῶς ὃ ἔφερεν, εἶ τι δυστυχεῖ. 

ΔΝ 

900 

Πολλοὺς ὃ ἐραστὰς. κἀπὸ «ηλειῶν ὅσως, 

910 Ἔχων, ἐφρούρει ριήδὲν εξαμιαρτάνει». 

Ἄεσιε Ηεσαίοι νοτρίς, απάο στανῖ5 

905 Μασίπιο αίααο Παξ νε] οἶνίς να] Ποδρος: 

Έῃ οο]]οσαξις ἵπ αοῖθ, {απαιαπα 655οί παίας Ατοΐνις, 

Ῥτοριισπαβαί τοσίοπετα: εἰ ᾳἀαπάο οἶνίία» τεπα Ῥεπθ Ρετεβαί, 

(σαιάεῦαί, αεετρο νετο {ετοραί, 5ἱ παπα εἰαάεπα αοοϊρἰεῦαί : 

Ἁπι]ίος απίοπα απιαίοτος, ας πω ΙΠΙθγαπα ποπ ραισῖοτες 

910 Ἠαρεῃς, «αγεβαί πε αιῖά Ῥοοσατθί, 

Τί οὐῖάιε Ἐαγποςῖμς, πεςοῖο απ΄ Ῥτπηςς, 
Ῥτο ἔφερ, 5γ]]αῦα αἆ πηείαπα ἀεβεῖεηίθ, 
δίπο Ηνχίς αιϊάφαασπα πε πηιίοίησ ἴη δυσ- 
τυχεῖ: υιάε ποίαπα αἆ ν. 901. οί Ὀουν]]]. 
αἆ Ολατίτοῃ. Ρ. 159. ἆᾳ πιοάσταπα γατῖα- 
Ποπο. Ἠοϊκκιμις Ἰ]οσῖί, εἴ σι ἐδυστύχει: 
γ]άρ αἆ ν. 190. ἆε Ἠῖαία, εί Τρµϊσ. Ταιγ. 
668. Ρίο δυστυχεῖ, υά "Αργος εἰ σσοράσσει 

καλως. ἩἨσθαίϊμίας ρυίαί ογηίακίπ ροςοςΓθ 
δυσσυχοῖ. Βεά Ίος ἵπ Αίάσο φοπρίογθ 
[οχεί δυστυχοίη Ροβῖιι5, ΙΠ ΏΙΠΙΘΤΟ δἵησιι- 
Ἰατί ΑΙεῖ5πιο 5οτναίο, αέ Ποιϊ εο]οεί. οἱ 
ία Ῥυίατεπα ἵπ Ῥ]μαηπίς. 970. ταλὈῖ οοἆ. 
Ε]ος, Ἠαῦοί οἰωνοσκοποῖ, Υογῖις 6556, ιοἆ 
πυης ]θσΙξΙΓ οἰωνσκοπῇ, αὐῖα 5ἳ ροίοπίία- 
Ίεπα νο]ω]ςεοί Ἐυχρίάς5, 5ογῖροϊδςεί ροῦί15 
οἰωνοσκοποίη. Ἱία Ἠεειο. 550. ἘΙπσίας 
εἀϊά1έ εὔτυχοι, νο]εης εὐτυχιοῖ. 5εά Α]άΐπα 
11 Ἠαδεί, εὔτυχτ, εἰ ἔχηθ ναι 5οηεΠί!. 
Ο0 απαπα ταίοπεπι Αῑζαπι, Ῥο]γπιθείος 
ἵω εοάεπι ἀταπιαίο ν. 1148. ἀῑςῖί κινοίην 
χέρας, ὨΟὮἨ κινοῖι. Π]ΧΙ, ἵπ ΤΠΙΘΥΟ αἶτι- 
Σιωατὶ δεγναίο «4ἱ{ἰοίσπιο, ααῖα ἵπ ἀιιαἰὶ εε 
Ῥέιγαζὲ αἆ ΟοτΏπΏΙΏθτη ΓΟΥΠΙΔΤΩ 5«αρο 16- 
νετίαπέατ Α ΟΙ, τασία5 ἵη επσιι]ατῖ: ΠΟΠ- 
ὨΠΠ(ΙΦΠΩ {αΠηςΗ.] Λ{αγά]. 

ἔφερεν,] Ἐά. Αἱά. ἔφεν, ααοὰ ρείπιας 
σηυταν]έ Βαγηεκίας. Ῥτο δυστυχεῖ φυηϊακϊ5 
Ῥοσίμ]ατε νἱάρίαχ Συστυχοῖ, ααοᾷ εί Ἠσοα- 
Πη]ο Ῥ]ασαϊς, ᾳιο οοπιπιοάυτη θ556ί 
ἐδνστύχει φἳ πηθίτυτα Ῥαΐοτοίιγ. ΑΙῑίοτ 
ΤαπΠΕΏ 5ρηΏί Ματκ]απάας. Μιας. 

909. Ἠοο νεισα χεοίε {πθίαΥ ὅσας 
Ῥατπεξίης, οοπίτα ἴσας Οαπεετῖ, ἐραστὰς 

ο 1ΡΙ εσί Ίπαγες, θα Θὔπη αΠΙΔΥεΤΩΠέ, ϱ{ ὦτὸ 

Φηλειὼν ὅσας ῑοὶ Ῥοΐέεεί αιᾶδῖ ουπα αᾱ- 
τη]τα(ῖοπς, Φιιοί, Ῥιωίας, ἰπίεγ }πιίπας / 
9αυμασπὸν ὅσας, Υε] απλείσσας ὅσως. γἱά. 

ὈςΠο]. ΑπδίορΗ, Αεματη, ν. 1. Οιοά 
νΕΤΟ ἆο Τγάεο Ἠῖο πατταίατ εοπιρα5ίο 
Ἐ]ειιδίπο, εἰ 4ε οδδίρα5 ε]ας Άτσος ΤΕΡΟΓ- 
{αεῖ5, ααοπιοᾶο «οποΙΠΙαβίταια5 επ. 15 απσξ 
οι» βας5 Ὠϊοπησεάες τείετί αρα Ἠοπῃςγ. 
Τ11αἆ. Ἐ. 114. ἸΤυδέος, ὃν Θήεησι χυτὴ κα- 

σὰ γαῖα κάλυψε. Ματκί. 

ΤΙολλοὺς ὃ ἐραστὰς, κὠπὸ 3)Λλειών ὅσας 

Ἔχων,] Ίμεσο οπηΠΙΏΟ ἴσας οµπα (απίετο. 
Α]εχίς αριά Αίπεπαιπι ΤΠ. Ρ. 114. Ε, 
Λευκοὺς μὲν ὀκτὼ, σῶν δὲ φαιῶν σοὺς ἴσου». 

Του. 

ὅσας,] Οαπίοτις ἴσας, αποά τε]ῖοῖε ουπα 
Ῥατηοείο ἹΜατκ]απάως; εε Πίς ααϊάεπα ἀῑσί 
Ῥυίαί ευπι αἀπϊχαοπε ὅσας, (μαδῖ 9αυ- 
μµαστὸν ὅσας Υε] πλείστας ὅσας, Φιιοί ρμίας 

ἐπίεν Γεπιίπας/ ΜΠΙΠϊ πα]]α5 Ὠῖς Ίουμς εκ- 
εἰαπιαζϊοπίθια5 νιάρεασ; ᾳα.σθ νεγαπα Ῥαίο 
Οαπίοσῖ ἴσας. Ίήιας. 

ὅσας,] (Οαπίργις ἴσας Ἰοσῖε; 5εὰ ΠΒ 
ΠΙΙ{Ο: ὅσας οπῖπαη εἰεσαπίϊμς εδί, εἴ Πι- 
ΤΩΘΤΙΤΩ ασεί. ᾖαγπεδ. 

Οαπίργιις οί Μιιβοτανίιις ἴσας. ΙΤΗΡΤΟ- 
Ραπέ Ίος Βατγπεξίας εἰ Πατκ]απάι», ααϊ 
ὅσας Ῥυίαί επ εχε]ατπαίίοπε ἀῑε, Αί 
Ἠαο Ῥαχυπα Πῖς αρία {οτο. Ῥαΐας ἀμχὶ 
Ροδέ ὅσας οοπηπηαίθ ΙΠ{εγριηΏρετε, αἱ ἵπ εᾱ. 
ΜιςστανΙϊ Γασίαπα, ί οοηκίτας1ο 5ἳέ, πολ- 
λοὺς ὃ ἐρασσὰς ἔχων, κἀπὸ 9Πλειῶν ὅσα; 
εἶχεν. Ἠεγπιαππ. 
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ΤΥΔΕΩΣ ὃ’ ἔπαρο ἐν βραχεῖ »ήσω μέγαν' 

Τγάεῖ νετο Ἰαιάεπι Ὀτεγίίει ἀῑαπα πἹαΡΠαΠΗ, 

911. Τυδέως δ ἔπαινον) Τῦδέῶς οδί 4Πῃ- 
Ῥμίπηαοςτ, αῖ Ῥες πο σἱαβῖί 1Π υ]]ο Ίοεο 
φεπαγῇ. Ῥτοπιπήαπάατα ο5ί ἀῑδογ]]αρίςς. 
εί ααῖα ταῖοτά ποη ν]άείαχ οοηρεπίαπθααπι 
πέ νοσα]ς αἷ]α Ἱπ Ῥτοπυπαοπε ΙαιηὈϊ 
Ῥθχθαί, εως εΒετεπάιπη {οτίο εοἀεπῃ 50ΠΟ 
οα]ῖ Μος εὔεττετηας γως, εί ηααΗίε οίο- 
χίημς νοζαΡυ]α Υοτή, φοπάεν, Σιάνεν, 
διο. Τῖδέος, Τὲ2-γῶς: 44ο Ῥαείο 5ογναέ 
χηθίτυτη, ηεηιιε 5οΏ5 Πέρες τη] ας απα]- 
ωχ. Ὀυδϊατῖ επῖπη Ῥοίςςί, απ α]]α Γαοσ1έ 
ο]θῖο αραιά Ττασίεο» Ο6ταςος (ἵη Ταπηρί5 
ἀϊσο,) Ἱπ ααα 5οπα5 πας νοςα]ῖς ΙΠίεΓ 
Ῥτοπιπάσπάμπα Ῥεπίτας Ιπίεπίτεί, ευ]α5 
ἁαριαᾶοπῖς {απάι5 655ε Ροίρςί 5ἡβδε(αςη5 
Ἠκίοτῖοία: Ἡοσε]οεμας Ττασαάμ5 ασεµαί 
Ἐτίριάϊς Οτερίεῃ: ἵπ αια {αβιι]α, Οτοςίες 
εχ ἵπςαπο αἆ 505ε τοᾶῖτο Ιποῖρῖεῃς, ἀῑοῖί 
(Οτεςί. 915.) Ἐκ κυμάτων γὰρ αὖθις αὖ 
φαλήν ὁρῶ, Ἱ. 6. γαληνὰ: Ίνπ (επιρέδίαίε 
επῖπι τισιδ {γαπφιλαίεπι υἰάεο. 1ε- 
Ριϊς Ἠεσε]οεμις Ἰππο ἴεποτε οοπΏΙΠΊἼαςςς 
έοίαπα 5επαχΙἩτη, οἱ Ἱτα, αἱ αιἀΠοτῖρας αχ 
Ῥτοπαπήαίοπο εἶας Ιπποίρδοθγεί, Η{εγαΠ} 
τυ]ώτηατη 1Π γαληνὰ εἰδατη 111996 οϐ 5υ0- 
5ο/16ηΏ5 ὁρῶ: 5οὰ ςρϊτίία εἶας ΙηΓε]Ιοῖνοχ 
ἀεβεῖεπίᾳ 1Π γαλην, Τεοϊρῖεης 5ε Ῥογσοραί 
οἆ ὁρω απίε(µατω π]]απι 5γπα]αρ]ες 5εα 
εἰϊειοπίς εἰσηϊβεαίοποπα ἀθάϊρδει: παπάς 
αυάτοχῖρας γῖδας οσί ἀῑχίο γαλ» ὁρῷ, 
Τεΐοπι υἰάεο. Ύς το Ευτίρίάα Ιπῖαυ]5 
Ἀπωρ]ατα τηβίρτίοπι ]οοῖ εί τῖσας ου ηϊηῇ- 
5ίταναί. ν]άε Βεμο]ῖαςί. Ἐτῖρῖαϊ αἆ ]ο- 
ουπα, Ατὶ5ίορἩ. Ώαπατ. 506. εἰ Βεμο]ίαδ- 
έρτα εἶως. Ἠῖπεο αυίετ Ῥτορατί νἱάδίυγ, 
νοσα]επῃ ἵπ Ῥτοπιιπάαίίοπε ποῦ Ρροίπίρ5α 
εἰ]ά1, οἴπε αἰίαιια {α]ῑς ο]κιοηῖς 5ἰσηϊβσα- 
ἄοπε, ἵπ πο νοοῖ5: αµατο Ἰσίέαχ 1Π Τηθ- 
ἀἱο, τί ἵηῃ Τυδέως2 Ὠϊσοο, υἱάείιγ, απῖα 
βοῖο αµατη σα οί πηοάςςά ο55ο ἀερεπηις 
Ίτι Ῥτοπυπαπάο ἆε ἴ5άασπιοάί τεῦας. Τα 
ία ἨἩἨοπιθτῖ, ΤΠ]αᾶ. Α. 195. ιβῖ νεγειας 
Ἠοχατηείει Ἱποῖρίς αἳ απιρηΙρταςΗ!, "Ἔως ὁ 
σαῦ9' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ Φυμὸν, 
ευπί αἱ Ριήαπί ρτοπυηοῖαία οἵπα Εαῇ55ε, 
γως ὁτ σμῦ ὤρμαινε ὅτο. πε(Ιθ {άππεΠ 
πηο]εςεῖ ο55ε νε]]οπέ ΟΙ. ΟἸατκίο, αμ 50- 
πω εοτώπα πο Γμΐ556 αὐέυτηαί, ὥσω 
σαῦθ’, νοὶ ὥσιω. Βὶςε εί αἆ νεγδυπῃ 598. 
ε]ιδάεπι ΤΠ]αάο»5, Οὔη ἓν ἀθανώτοισιω ἀεικία 
λοιγὸν ὦμῦναι, ἰάετα νν ἀοοῖκοῖπωιας 5εχ]- 
Ρε: «« αἆθεο ρατυπα ἵπ Ῥτοπαπαπάο {α- 
ῬγαςβγΏ ἴπίοι ἀασίψ]αππαας Ἰπίστεδί, τί 
πάστηιια ροξιοτῖί ]εσ]είπηε ιαδιγρατί, ε]- 

Ίϊορί ἵπ νοςε ὠθάνατος, ἀκάμωτος, ἀπονέεσ- 
θα ἀγοράασθε, ἀποδίωμαι, Πριαμίδης, οἳ 
οἴπηϊ]ρας, Ας που ν]ἀείαχ Ιάστα ας 5ἳ 
ααῖς ἀϊοθτεί, ία εδί, φιῖα ἴέα εδί, Υε], φιῖα 
Ἠοπιεγι» ἰία εὔσε νο. πυ]ία επἶπα ταίΊο 
τοάάϊτας, ααῖ Βε, πέ Ίοησα εἰ Ὀγουίς 5Υ]]αρα 
οἵηί ἰσοδύνωμοι. ος Ἡ5 Ιποτεάϊρί]ε εδ, πθ- 
απο οπηπίπο νογαπηϊ]ε, πι] 6596 ἀῑς- 
οὔππθη 1π ργοπαπαπάο 1πτεγ {ΠΡΥΑΕἨγΥη 
ὥπνξ, εἰ ἀαείψ]απω Ξννέσξ. Ῥυίαπί οὔσπα 
αἱρτασ]ιγη ΤΠ νογδα Ἠεχοῦ Ἰοειπα Πάπα 
Ἠαμιαῖςεα, αιέ Ἠαμοτο Ῥο5ρ6: (παπα Ιδαά 
Τηαά. Τ. 557. Διὰ μὲν ἄσπιδος ἦλίε, ὅτο. 
οκϊσιϊπαπέ Ῥγοπιποϊθίαπα 1556, Δειὰ μὲν 
ἄσπιδος δτο. νε] {ογίο Ἱία φοηρίαπας υέ 1η 
{εἨγ]ο, Ασαπι. 994. 'Ὑπεὶρ Ἔλης σε 
πόντον, ὅτο. 5οτῖθοτο Ρροεμ]5δεί, Ἕλλης ὑπέρ 
τε πόντον.) οί (απποη εοποράπέ, να]άς 1μ-- 
εοπηπιοά πα {0Τ6, οἱ ΟΠΠΠΟς Ι5αςπηοςϊ νΥο- 
ο65, αα έπος Ῥτίοτος 5γ]]αὺας Ῥγενες Ἰα- 
Ῥεπί, εκ Ρούπιαίρις ερῖοῖς εχε]αἀετεηία, 
Ωμῖά 1σῖειγ Γαοἰοπάαπη εχαεῦ Ἠεβροῃ- 
ἀθπέ, Ρτίπα «ΟΠΡΟΠάΠΣ 1η νοσεῖριας {αθυς 
τοροίοπάα εταξ, ἵπ Ρτοπυπαίίοπες 5α]{επ: 
αμα: τερθήίο Ῥτίοχοπα ϱγ]]αῦαπα ]οησαπα 
εβῄοσχαί, ἀτέάνασος, ἀπκώματος, ἄππονξεσ- 
θαι, ἆγγοράασόε, ἀπποδίωμαι νε] ἑἕαππο- 

δίωµαι. εί αιῖα ἵπ Πριαμίδης Ἠῖο Ρτοζθδςι5 
Ίοσμπα πο Ῥοέμῖέ Ἠαβετε, (νεὶ Ιπδοτεπάα 
οταί ε Πρειαμίδπε, γε]) ρεπαπαπάα εταί 
Ρείπα νοςα]ῖ5, Πρααμίδης, ευ]ὰ5 οοπίτας- 
Πο Πρζαµίδηε, Ρίπηστη 5γ]]αμαπα πεεεβρασίο 
Ίοπσατα Ἠαβετεί. Αί ἀπᾶο αρρατεί Ώαπο 
φιρροδϊεοπετη γογῖογεπα 655 ναὶ ΡτοραΡῖ- 
Ἠοσοτα απάτη Ίδια Ο]ατκ12 Ἑερροπάεπέ, 
Ἐκ νοισα Ῥτοχίπῃπς 5οηιεΠί!, Τ1αά. Λ. 299. 

Ὁππόσε (ριο Ὁπότε) µιν ἔυνδησαι Ὀλύμπιοι 
ἤθελυν ἄλλοι, αἳ εκ πιυ]άς α]ῆς Ἰοεῖ5, ἴπ 
ααἴριας ππείτῖ στα(ῖα σεπηϊμαίιχ ΟΟΠ5ΟΠΔΗΡ. 
ααοά οί α Τ,αάπῖ5, οὗ οαπάεπα σαΠ554Η1, 
φεορῖας Εασίμπα: αί ἵπ γεἰἰσίο, γεί{ι(εγαί» 
γεἰφιῶ, διο. Οποὰ οἱ ἴαπα Ῥάγυπα ΙΠ{εΥ- 
{ι]σσεε Ἱπίες ργαςἨγη εί ἀαειγ]άπα Ἱπ 
Ῥτοπαπαπάο, στο, 4πατε ἨΗΟΠΙΕΓΙ5 Ῥο- 
»ιίεςετ ἀασίγ]ηπα ὁππότε, επι {ΠΡΤΑςἨΥ5 
ὁπότε Ῥτοροδίίο 510 ὤ4ιε Ῥεπε Ἰπςεγνίςεοί. 

Νοέαέα νοτο ἀῑσηις5 οδί νεγοις Ἰ5ίε 5ι.- 
Ῥτα οίαίμς Π]αά. Α. 195. Ἔως ὁ αυ», ἅο. 
φπἷα {οίας οοηδίαί εχ πηείχο ΤαπβΙΟ: 

Ἔαε | τάνθ' | ὠρμᾶι | νε μἄτᾶ | φεῖνᾶ ἄν | »ὄτα 

Θὔμν. 

Ταηῤος {οτειήτος ἵω εοπρίοτῖυις Ῥτοσαϊοῖς 
ε«ρε ἀερτο]επάα. Ίπ Ν. Ἐ, οεπίαπα 
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. ο 3 κ.α 3 / 

Ουκ ἐν λόγοις ἦν λαμπρος, αλλ εν ἀσπίδι, 

Νο ἵπ νοτδίς ογαί οἶατις, 5ο ἵπ απηῖς, 

αἆ παϊπίππιπα 5επατῖος Τγασῖσοος (Οοπιίσος 
5ἱπα ΠΙΠΙΕΤΟ) Ἠσοί οὔδετνατα, εί οκ ἴς 
πηι]έος Ῥα]ε]εττίπηος, αί Τωας, ν, 91. 

Τές ἔστιν οὗτος, ὃς λαλεῖ βλασφημίας: 

οί 1ΡΙά, ν. 59. 

Πιὼν παλαιὸν, εὐθέως «γέλει νέου. 

Αά Ερ]ο». ν. 95. 

“Ο Χειστὸς ἠγάπησε τὴν ἐμ2λησίαν. 

Αά Ἠεύταος χ. 14. 

Οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον. 

εἰῖατη ἀιο» οοπ]απςίος, Αοἲ. ανἰ. 19, 12. 
5ῖ Ῥτο σῇ τε ἡμέρα, 5ογῖυας, σῇ 9’ ἡμέρᾳ, 
οαεπιαάπποά πα ἔετο ςοτ]ρί 5οἱθί: "Ἠμεν δὲ 
ἓν σαύτη σῃ 

Τόλει διατρίδοντες ἡμέρας τινάς" 

Τῃ 3 ἡμέρα τῶν σαξοώτων ἐξήλθομεν 

Ἔξω. 

εί αλθῖ ἆμο», ππο Ρος παίπης, ιά Τμας, 
ν. 51, 52. Οὐ χρείαν ἔχιουσιν οἱ ὑγιαίνοντες 
Ἰατροῦ: 

᾽Αλλ) οἱ μαχῶς ἔχοντες" οὗρ ἐλήλυθα 

Καλέσαι δικαΐους, ἀλλ᾽ ἆ μαστωλοὺς ---- 

εἰ Δε. χσῖν. 14, 15. αλαπῖά απαρ]ίας: 

ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι 

"Ότι ματὰ τὴν ὁδὸν, Ἡν λέγουσιν αἴρεσιν 

Οὕτω λατρεύω τῷ πωτεώῳ Θεῷ ---- 

πδῖ Θεῷ, ν. 15. οτῖε πποποσγ]]αθοΏ, αξ Ἠαο 
αυ. ν. 1915. εἰ ορη(ῖε» ἵπ ροῦῖ. αΏοῖ 
ἀαο», ἆπαδας {απίπηι ρατιοι]ίς ἀῑς]απο- 
{ο5, ἎΤαίε. χχΠ]. 54. ᾿Ἰδοῦ, ἐγὼ ἀποστέλλω 
πρὸς 

Ὑμᾶς, σροφήτας, μα) σοφοὺς, μα) γῥαμεματεῖς" 

χαὶ ἐξ 

Αὐτῶν ἀπολτενεῖτε, καὶ στανεώσετε. 

Βεά ἵπ οπηπί απϊι]έαίο Ῥοῦεσα Εοτίο Ἠϊο 
ωπ]σις εδι Ἠεχατηθίογ αι {οία5 Εοτππαπα 
Ἠαῦεί Ἰατωρῖ. Ἐκεπιρ]ωτη νετο οδί απᾶ- 
Ρα5α Ῥο»ί (πίρταςηγη, έ Ἠΐς, ἵπ Ατῖσίιο- 
Ῥ]απϊς Ειρήνη, ν. 945. 

Ἰὼ Μεγᾶρᾶ, Μεγᾶς, "ὥς ἐπιτείψεσθ’ αὐτίχα. 

εἰ Ὀρν. 1019. 

Κάμοί γε πειθόμξνὸς ὑπόκίνει τῆς ὁδοῦ, 
Τ]ιε6πΙΟΡΠΟΣ, 999, 

ων. ὦὢ ἃ ω ες .. -. .. - 15 πὄπᾶνὸν, ᾿ὅπῶς λαξοῦσα Ὀύσω ταζν ΈΘεωιν. 

εί αραιά Ἀιοοδίταίαπα ἵηπ Αίρησο ΠΤΙ. 
97. Ῥ. 111. Ὁ. [μα ποῖο, ααῖα υῖτ ἆοο- 
εκαῖπαις ποπ ἀπλίίαί 6 ααἵη αὖ Ώας ροά τα 
1π ππείο Ιαπῦῖςο ἀῑςιτιραίοπο Ῥούιος 
ΑιΠΟῖ 5ΙΠηπ]α το Ισίοπο {επιρετατοπ{ε.”] 
Ίάεπι ααοά ποϊανῖ 4ε απαραςίο ροςί {πῖ- 
ῬταςΠγη, ηοίατί Ῥοίε»ί οί 4ᾳὲ απαρα»ίο Ρος 
ἀαείγ]απα:. απάθ ποὮ Ώθερςρε ο5ί ιί ἔγρα- 
φον πωυίθεαΣ 1Π ἔγραφ, Αεματη. 146. σπα 
γετα Ἰοσίῖο Ροςρῖέ 6556, Ἐν τοῖσι σοιχοῖς 
ἔγεᾶφ | ἔν ᾿ἄθη | γαΐρι καλο, απ Παπατ. 

416. "Εχιδνά 9) ἑκατοντᾶκξ | φᾶλὸς “η | τὰ 
σπλάγχνα σου Διασπαράξε: εἴ ΏαΠΙΟΧΕ- 
ης αρ. Αίπεπαυπα ΙΠΙ. 99. Ρ. 105. Α. 
Επ οὔθὲν εἰκῆ πᾶρᾶ | σ]θέμᾶι | τοῖς συμπό- 
σαι. Ἀθεδοῖο {απΠεΠ απ Αίῑοιις Ειοτῖς Ἠϊς 
Ώαπποχεπυς, νε] ΝΙεοδίταξις 5ρτα Πῃθ- 
ΩΟΤάΕ5. 864 ποῖ παρεπλάγχθην2 ἩΜατεί, 

Ἐκεπιορ]ατη ο5ί Απιαραςᾶ ροςί Ττῖστα- 
εἨγηπ. ΑΠείορμαηϊῖς Εἰρήνη 945. ᾽Ιὼ Μξ- 
γᾶρᾶ, ΜΣγᾶρ ᾿ῶς ἐπιτρίφε) αὐτίκα. οἳ 
Ὀρν. 1019. Κἀμοί γε πειθδμἔνδε ὕπόκῖνει σης 
ὁδοῦ. ᾿ΤΗΘΕΞΠΙΟΡΗΟΓ. 993. Τό πδπᾶνὂν, ὅσῶς 
λαθοῦσα «ύσω ταῖν Θεαῖν. 6 αρυά ἈΝ]οο- 

ίταίατΏ ἵπ Αίμεπαο ΙΤΙ. 97. Ρ. 111. Ὁ. 
Τάεπα ααοά ποίανὶ 4ο Αηαραςίο Ρος Ττ- 
Ῥταεβγπς ποίατῖ Ῥοΐεςί οἳ 4ο Απαραςίο 
Ῥορί 1)αείγ]ηπη, ππάς ΠΟΠ ηεοθςςε οσὲ ιέ 
ἔγραβον ππυθεέαχ ἴπ ἔγραφ', [αέ ]οσῖι Ώα- 

ψνεσῖις Μ]ςς, ΟΠΕ. Ρ. 354.] Αεματη. 146. 
ουπῃ Υετα Ἰθε[ῖο Ρορ5ῖΐ 6556, Ἐν σεῖσι τοιχοῖς 
εγρᾶφ | ἔν, ᾿Αόῃ | νατοι καλο, Ἡϊ ἨΠδηαγ. 

416. "Εχιδνά 9’ ἑκατοντᾶκξ | φᾶλὸς "η | τὰ 
σπλώγλχνα σου Διασπαράξει: θἳ Τ)4ΙΠΟΣΟ- 
ης αρ. ΑίΠεπαάπα ΙΤΠΙ. 99, Ρ. 105. Α. 
Εάσ) οὐθὲν εἰκῇ πᾶρᾶ τῖθέματ σοῖς συµπόσαις. 

Ματξ]. Ἐκεπηρία Ίος Ἱποθτία 5απί βάαῖ. 
ἵπ Ρτίπιο οπΗ1 Ρροίοςέ ὧς. 1π 9οεμπάο ]οσί, 
Κάμοὶ πιθόµενος ὑπαποκίνει σης ὁδοῦ. Ιπ 1ΘΓ-- 
Πο, Τὰ πόπαν, ὅπως----. 1π Νϊοοφίταϊ Ίοςο 
Ίθσετε Ροίΐός, σὸ πώχοε γὰρ Ῥτο τὸ γὰρ 
σοώχιος. ἵη Ἠαπϊς οετίε Ἰεσοπάιτη, ἑκατογ- 
κέφαλος. ἵπ Ὦαπιοχοπο ΕΟὔ54ΗΠ, παρατίθηµει 
συµπόταις. ὮῬογ. 

919. Οὐκ ἐν λόγοις ἦν λαμαπρὸς, ἀλλ᾽ ἓν 
ὥσπίδι Δεινὲς, σοφιστὴς πολλά σ᾿ ἐξευρεῖν σο-- 
φά.] ἈΝΙΙ πππίανῖ, απαππ(ααπα Πθρηβῖας 
Ίασοσοπῃ, ἆλλ᾽ ἐν ἄσπίδι Δεινὸς σοφιστὴ;, 
πολλά τ᾽ ἐξευρὼν σοφά. ααεππαάπποάυτα Βεκ- 
{οτίας α Ῥ]υίατε]ο ἵπ Υπ. εἶας, Ρ. 675. Α. 
αρρε]]αίιχ ἀπάτης ----σοφιστὴς δεινότωσ»;. 
Έτ ΑΙάῑπα πιεευτα ἀἰςεάπσιϊ. Ἐς Ἱέρτα- 
ἴα ππεμΙοπο ε]γρεῖ (παπι πηοχ τθροίῖε) 
ν]άεγῖ Ῥοδ5οί Τγάριις Ιηγεπίςςε τεὶ αἀάϊ- 
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[ Δεινὸς σοφιστὴς πολλά τ᾽ ἐξευρεῖν σοφά. ] 

Τνωµη ὃ ἀδελφοῦ Μελεάγρου λελειμμένος, 
915 Ἴσον παρέσγεν ὀνομια διὰ τέχνης δορὸς» 

Εὐρων ἀκριξη μουσικὴν ἐν ἀσπίδι, 

Φιλότιμον Ἴθος, σλούσιον" θρόνημα δε 

Ἐν σοῖσιν έργοιςν ουγὶ τοῖς λόγοις ἴσον. 

905 

910 

Οα]άιις αγα{εκ αἆ Ιπνοπῖοπάα πημ]ία 5ίταίασοτηθία, 
Τη{ετῖος ααίεπα ργιάεπία Με]εαστο ἔταίτο, 

915 Ίααα]ε ποπιεπ ατγίε Ῥε]]ῖσα ρτωςΗῖε, 

Τηνοπῖθης ασευταίαπα Μδίσατω 1η εΊγροο : 

6οτίαπα αρροίεηιῖς παίιγα ἀϊνος: νῖσοι αιίθπι αη]πηϊ 

Τη Εαοιῖς, ποΠ Ρατ, (5ο πια]ον) νοιὈῖς. 

ἀῑδδε πονῖ α[ηιά, εἴτοα αδαπα να] {αὐτί- 
ραπ ο]γρεῖ,. Θεά ἆ4ᾳ ςαπϊίαίο Ἠυ]ας ος, 
Ῥγαίογ αἶία, ἀπρίιατο τας Εαοῖέ αιιοίος αἩ- 
Ώσα 5 5εΠοΙΙογαπα 1π ἨοπαθγΙτη, ααογαΠα 

«Ροοίπποη ἀθαῖιε ΟΙ. Ψαἰοκεπατῖας Απι- 
τηαάνενς. ἵπ ΑΠΩΙΠΙΟΠ. ΠΤΙ. 90. Ρ. 941. ος 
Οοἆ. Ὑοβείαπο 2 αι ατα, Οὐδ ἐν λόγοις 
ἣν δεινὸς, ὦλλ᾽ ἐν ἀσπίδ. (Νοιηϊηϊ νογεις 
ο55εί 4ο πποπάο 5µδρεσία5, οἱ οἷο Ἰοσογθίι 
1η οοῖοῖρας απίϊημῖ5: Δεινὸς παλαιστής 
πολλά σ᾿ ἐξευρεν σοφὸς, Ἰπαυῖέ Ιάθπι αἆ 
Ἠιρρο]γί. 925.) Μουσικὴν Υετο (ν. 916.) 
Ιπ{ο]]σο πιεαρλιοτίος, {ἱῤεγαίεπι εἀιισαιο- 
ιεπι εἴ σὴν ἐγκυκλοπαιδείαν, οἳ ἡδονὰς Μου- 
σών (ν. 899.) ροᾶας αὔαπι νο]αρίαίοπα 
πιμδίςαίω (παπα εκ φοπΊέα αΥΠΠΟΓΗΤΩ Ῥογεῖ- 
Ρεγεί Ῥε]]αίογ Έγάσις. ᾳαπιαααπα Ῥτο θα 
Ἰηέετργείαίοπο 5εἶο ιά ἀῑοῖ Ροβ5ῖέ, δέ ρτο 
Ῥοθᾶσα, Ἠεϊκία» ἀῑςί, εί ]ᾳ6σ. Δεινὸς σο- 
Φιστὴς πολλά γ ἐξενρεν κακὼ, Διί πολλ 
ὤνεξευρειν. Ματ]. 

915. Δεινὸς σοφιστὴς πολλά σ ἐξευρεῖν σο- 
φά.] Πυλλὰ δ Εξευρεν σοφόε, Τουρ. 1πΠ 
δμ]ά. ΤΠ. Ρ. 950. Θεά Ἰαΐετεπι ρίαπο 
Ἰαναηί, οί παεάϊοϊπαπα ΠΠΟΣΕΙΟ {ασζαηέ, ααὶ 
ἑπορίμπῃ οί 5ρτῖαπα νεγείοι]απα οππρπαγε 
οοπαπίατ. (Υ1ά. Αρρεπά. αἲ. Τομρ. Ρ. 
478.) Ρον. 

1,επῖς, ηθς Ῥτοχςις Ἰποοπηπηοᾶα, ΕΠΊΘΠ- 
ἁαιῖο Εαοεῖέ, 5ἱ ααῖς οσα Τομρῖο σοφὸς 16- 
Ροτίέ το σοφά. ἈΝαπι ααοά Ιάετη σ᾿ ἵπ ὃ 
πηυίατθ νο]ιί, οοπίτα ]1οο Ιπάο]απι Εεοῖςςα 
ν]ἀεέαν. Ὠϊνεγραίίναπα επῖπα αἀλῖροί αἆ 
εα οοηπεσίεπάα, ο 15ς παϊηῖπαε ἀΐνεισα 5ι1ηΐ, 
δεά τ{ νεγυπι ΓαΐραΥ, σοὸς Ῥοδέ σοφιστὴς 
5ἵπε α]]α απιρμαςϊ αιέ νοηιςίαίο Ῥοβίέιπι 
Ίηθ85 αυτες ο επά]. Ὑιάσπάμιη, απ {6Γ- 
 Ροβρῖέ : 

δεινὸς σοφιστής, πολλά γ ἐξευρεν σοζώ. 

Ωυοἆ Ιάεπα ο5ί, ας 5ἳ ἀῑπίδθεί, δεινὸς σοφισ- 
σὴς, οὐ µένσοι λέγειν σοφὰ, ἀλλὰ ἔξευρεῖρ. 

ζ{ιωσ. 
Τοιρ. ἵπ δα]. ΤΙ. Ῥ. 95]. Ρροςί ἀσπί- 

δι Ῥαποίιπα ροπῖξ, ἔαπα φοπ]ρῖε: Δεινὸς σο- 
Φιστης, πολλὰ ὃ ἐξευσεῖν σοφὸε. ἁἴᾳιε νογή: 

Λίοπι ἴπι υεγδὶς εγαέ οἰαγιδ, δεᾶ ἴἵι αγηιῖδ. 
«4667 δορλἰδία, δεᾶ γ6, ποπ. ζπισια, 5ορᾖῖδ- 
ῖα. 

Ῥα]σ].. αἆ Εωτῖρ. Ἠιρρο]. 995. 6ΙΠεΙ- 
ἀαί: --- ἀλλ ἐν ἀσπίδι Δειὸς παλαιστής, 
σολλώ σ) ἔξευρειν σοφός. Βὶς παλαιστής, Υ. 
714. ᾖῑςεμ. Ῥτοπι. 918. ΒορΗ. ΕΡΗΙΙ. 459. 

Λες. 
915. σον σαρέσχεν ὄνομα] Ῥγωδίιέ, εα- 

Ὠἰδιέ: τί ν. 897. ἩἨοειρ. 1095. Φφόξεον 
σαρίσχ) ἂν, ΠΟΠ παρέσχε», πίέ ηιηο Ἱερῖ- 
Πατ. δίκην παρασχεῦ, 1ρΗ. Ταχ. 944. αΏί 

ποίαῬο. Θάρσος παρέσχεν, Χᾶοπορβμοι ἆε 
Αρσος!]. αἆ ΠΠ. Δάάαπα 5οπίεπίίαπα Ῥτοσ]- 
πηθ 5οᾳαθηίαπα {η Χοπορλοπίς, αιπ]ᾶ ΏΊΘῃ- 
ἆορα ο5ί: Τί δὲ νέοι φίλοι πλέον ἐπόφησαν, ἤ 

᾽Αγησίλαον γηραιὸν ἀποςανόγσα: 1εβο, Τί- 
να δὲ νέον οἱ φίλοι πλέον, ὃς. ΟιΕπι ΌΕΥΟ 71- 
Ό6πεΕΠι απιὶοὶ πιαρίς ἀεσιάεγαυεγιώείν φιαηπι 

Απεκίαιιπι φιιῖ 5Επετ πιογέµτι εδ ἕ Ῥορί- 
ααπι Πας ογῖρεεταπη, Πα Ἰπνεπί οἴαίατη 
η ἙῬ]αίατομί Ηρε]]ο, «4π δεπί δἰί 5εγ. γεδ. 
Ῥ. 784. ἘἙ. Ματ. 

«έ ἨεευΡ. 1096. φόβον παρέσχ᾽ ἂν, 11013 
παρέσχεν, ιέ πιωπο ζοσίμιγ.᾿ ΜατΚ]. Ἠαπο 
επιεπάαοπετα, Ύµαπι Ώρος α Μικστανίο 
ᾳποφαο οὐ]αίαπι ρτοδαχαπί Απείογες ΕΒἰ- 
Ῥ]οίμοςας Οπίάζα ΤΥ. ρ. 49, δ. ἁπάσπι 
ΡΓαεερεταί Β. Ἠεαίηίις. ον. 

916. ΑΠιάϊε αἆ 1]ιιά Ἠοπιοή Τ]αᾷ, 
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Ἔκ τώνδε μὴ 9αύμαζε των εἰρημένων, 

990 (Θησεῦ, πρὸ πύργων τούσδε τολμῆσαι 9ανεῦ. 
Τὸ γὰρ τραφῆναι μῆ κακῶς» αἰδῶ φέρει, 
Αἰσχύνεται δὲ τΥγα» ὠσκήσας ἀνὴρ, 

Κακὸς κεκλῆσθαι πᾶς τις" ἡ ὃ εὐωνδρία 

Διδακτὸς, εἴπερ καὶ [9ρέφος διδάσκεται 

Ἐκ Ἠ]5 ἀῑοίῖς πο πΙῖτατο, 

920 ΎΤἨδσοιι, Ἰο5 αι15ο5 6556 ορρθίθτθ ΙΠΟΓίΘΠΙ αηίθ {11Υ65, 

Ἐιάπεαίῖο εηῖπι Ῥοπα Ῥιάοτοπα αΠογί, 

Ἐτιροςοῖέ οπῖτη νῖσ, ααῖ γε5 Ἡοπορίας οχοτουῖ:, 

Ίσπανις Ποτί αα]ϊσαι; {οταίαζο γοτο 

Ἐουεσῖ Ροΐοςί, ἰᾳιΙάστα οἱ Ἱπίαης ἀοοσίαχ ϱα 

ΥΤΙ. Υ. 941. οἶδα δ ἐνὶ σταδίη δηίω μέλ- 
5εσαι Αρη. ΠΗεαππ. 

917. «Φιλόσιμον ᾖ 9ος. πλούσιου" θρόνηµα 

δὲ.] ιά οἷί ἦθος πλούσιο ΙδΏοτο. Το- 
Ἱοταρί]ίας νιἀσρίέιιχ 5ί Ίπονθας ἀῑσεπείῖο- 
Πςτῃ: 

Φιλότιμον ἦ ος" πλούσιον φρόνημα δὲ 

Ἐν τοῖσιν ἔργοις, οὐχὸ τοῖς λόγοις ἴσον. 

Οτεςί. 668. ὁ δαίµων δ ἐς ἐμὲ πλούσιος πακῶν, 
ἵ, 6, ἕνεκα κακών" ΦΟΏΒΙΙ5 Οδί πλούσιος ἐν 
χακοῖς, υί Ἠϊς, πλούσιον ἓν ἔργοις. 1). Ἐαιι- 
15 αἆ Ἐρῃες. Π. 4. ὁ δὲ Θεὸς, σιλούσιος 
ὢν ἓν ἐλέει θί σπλουτεῖν ἐν ἔσγοις, 1 Τήπῃ. νι, 

18. Ὑι]ε: Ίπεπς εί Ἱπγεπᾶο Ἐγάεί {α- 
6ιπιάα εταί ἴπ ]αος, ἵπ ἀἰεσπάο ἵππραγ. 
ΦΙπα Ῥταροδ]ῖοπαε Ἑ]ιίατοῃ. Οατ. Μα]. 
Ρ. 647. Α. πλούσιο ποῖς ὠχρήστοις καὶ 
περιττοῖς. ΝΤεσαπα ἀῑδαπσι]ς Ἡοτνασίαπα, 
εί εἀῖ. Ἐτιβραςμ. {ε5ίο Ἠαϊκίο, αι] Ώαπς 
ἀῑπείίοπεπα Ῥτούαε: τε ο Οτο», αί 
Ίαπα ἀῑδεο εκ Ἡσαίλμίο, Λ{αγΜ. 

ἦθος πλήώσιον ΠΟΠ ΠΠΠΩΘΕΙίΟ Τη{ρτρτοίος 
οὔεπά[ί, Ἰσοι ψΨυχὴν πλουσίων ἀῑσαί ἸΜε- 

παπάςεγ αρα Ρίοῦαιπη, ο. 96. Ἰμθσὶ Ρο- 
ἴεςί ποπ Ιπεοπηπποάς : 

Φιλότιμον ὦ ος πλάσιος" 

1. 6. πλάσιος τὴν Φιλοσιµίαν, να], ας ςὶ- 
{αΠ1οΥ οοηςίγις(1ο οδί, σῆς φιλοτιμίας. Ὦ6- 
Ἰπάς τε]ῖηιια οἲς : 

--- --- ῥρόνημα δὲ 
3 ” ” -- 

ἐν τοισιν ἔργοις» ἔχὶ τοῖς λόγοι ἴσον. 

Όυι Ροδίχθτηα Ῥ6χ µείωσιν ἀῑοία 5ι1Ώί, »ἱσ- 

πϊβραπίᾳας, οσα πωπ]ίο πια]οχθπι οἰαίῖο- 
πεπι απ]πηϊ {αοβῖ, οιιατα νετοῖς, ἀεπιοῃ- 
5ίΓ0556, ἠΜικο, 

Φιλόσιµον ᾖφος, πλύόσιον φρονήµατος,] 1.1- 
Ὀπῖ Ἱπορίο πλόσιον φρόνημα δὲ, ααοᾶ οππθη- 

ἀανὶ. Πεγπιαππο. 
931. Οοπίει {Ώςε]γ]. Βερί. Τηου. 451. 

ΤΠοουχϊε. Ι4γΙ]. Ὑ. 48. Απὶκβᾶςς Τοπη. 
11]. 19. καὶ σῶν ἄλλων εὐποριῶν δὲν ὁμείων 
τοῖς παρ ἐκείνων ἐλσισθεῖσι, [)Ρἱ ἐδὲν ὁμοίων 
ναοί πια]ογιπι. Μις. 

923---937. Αριά Ριουρ. τοι. 1. Ρ. 5. 
ΦΙπο ποπηῖπο {αριυ]α αὈί σοι ἀγάθ. 

δι. 
993, ᾗ δ' εὐανδρία Διδανσός,] Τη Γασηι, 

Ἐιῖρ. οᾱ. Ῥατη. ϱρ. 497. πηπ]ίο εἶεσαῃ- 
ἴμς Ἰοσίας Διδακτὸν, 50. πρῶγμά ἔστι, 
Αάἀάάπουαπίασ 1Ρί αααςδὶ οκ Νοςίτί Ταοπιοπο 
να] ΄ΤΓοαπιοπίάϊ, {αῦα]α ἀεροτάϊία, 5ος 
1ατιρί, ααϊ Ἠϊο Ἱεσαπίατ οοπϊηπῇ, ααοά 
Οἱ. Ὑπ πηρπηοτίαπα Εαρῖοραί, ϱξ ϱβ858Π1 
ετγοσῖς ρατήπα ν]άετε Ροίες ἵη πῃατς, Βίο- 
υα, Ρ. 1. αρί οἴαίατ Πὶς Ίουμ5. Εὐανδρία 
διδακσὸν, τί ὡς ἔστι δικαιοσύνη διδακσὸν, ἱ- 

5οογα{, εοηπίχα Βορῇβ!5ί. Ρ. 685. αραιά Ῥ]α- 
{οποΠΏ Ρᾶδδίπη, αχ. Ἔντίατα, ο ΟΠΊΠΕΕ, 

Ίπ. νείδι ργαςεάσΠεῖ Ῥτο γενέσθαι, Πδί 
Ἰηνοπίέαχ κεκλησθαι" απο εί ἵρεαπα εἶε- 
σαηΐα5 οδί. οί ραι]]ο απίο Ῥτο ταγα»’, τοι 
ἆγαθ, ηΟπι Ῥθηο. οἱ ν. 996. Ῥτο µάθοι, ιο 
µάδῃη. ΈῬτο σις (ν. 996.) ΟΙ. Ὑαἰοκεπατίας. 
οοπ/1]οἷέ παῖς, αὰ Ῥ]ωπίς». 1255. αιιοἆ εκ- 
Ριοδοί {Ώ γοχδῖοπε. {[ Απιυϊσατα οί παι- 
Σεύετε: 5εά Ἱπιροταιϊνῖ ροίῖας ε55ε οΡΙΠΟΥ, 
πέ νογαεωτ.] (997. Ῥτο εὖ παιδεύετε Ἰεσι 
Ῥοβοοί ἐκπαιδεύετε: Ἠσεο σι πιοίμοᾶας 
α παπα οφ πα(πῖ ἵπ Ηθοτῖς γορίτῖς Ἱπε[ῖει- 
οπάῖς. Ιπάϊσαάναπι γΥετο 6556 παιδεύετ: 
Ώοῦ Ροίορςί ἀαδίίατι.) Ῥώζεσθαι φιλεῖ αοοῖρῖ 
Ροδδυπί Ῥαδαϊΐνε, δοίεπὲ δεγυατ ει ὧν 
μάθηση οὐκ Έχει, 5ἱ 58 οσί 5επρίυτα, Ππ- 
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9356 Λέγευ, ἀκούειν 5 ὦν μᾶκνῆσιν ους εχει. 
[4] 1 4λ / ω ωά { 

Α δ' ὤν μάλοι παῖς, ταυτα σωζεσ»αι Φιλει 

Πρὸς γῆρας. οὕτω σαΐδως εὖ παιδεύετε. 
. | 

ΧΟ. ]ὼ τέκνον, δυστυχῇ σ ἔτρεφον, 925 

Ἔφερον ὑφ ἧπατος. 

990 
9 τω 9.2 5”... 

Γ]όνους ἐνεγκοῦσ ἐν ὠδισι' 

905 Τ]εστα οί αιᾶϊτθ, 41ο ποαπα ΠΟΠ Ἠαροί: 

Έα. νετο ἀῑάϊοστϊε Ῥιεγ ϱα 561ΥαΤθ 5ο]εί 

Αά «οηορίατπη. ο {σίδιγ Ῥεπο Ιπςα (μες Ἰροτος. 

ὤιο. Ο 1, Ιπ[ε]ῖεθπα {ο σεσίαν], 

Οεείανῖ 5 Περαία, 

Βμδίπεης ἆο]οτες 1η ρασί: 940 

1α]]σῖέ, οΡῖπος, εα φἹογιήι ΠαΕΙΤΑΠίΘΥ Ίιοτι 
λαθεί πιοίαπι. Μαγᾖ, 

κεκλήσθαι (το γενέσθαι) Ῥίοῦερις Οτο, 
Ρ. 5. κεκλήσεται {0ἵ54Ώ Ἰερεπάιπῃ Ῥτο γε- 
νήσεσαι Ειωηῖδ. Ρο. 
Ἡ δ) εἰανδρία διδακτὸς] Ὑἱάε ἘῬ]αίοη. 

Γϊα]. ουἱ Εαλας: Περὶ ἀρετῆς, εἰ διδακτόν. 
Τη Μεποπε, ας περὶ Πλούτου. 1.αδτῖις 
η ΖΕΠοηθ---Διδακσήν σε εἶναι σὴν ἀρετὴν, 
καὶ Χρύσισπος Φησὶ, καὶ Κλεάνθης, καὶ ΤΙΟ- 
σειδώνιος, καὶ Ἑκάτων' Ὅτι δὲ διδακτή ἔστι, 
δήλον ἔκ πσΏ γίνεσθαι ἀγανὲς ἐκ φαύλων. 
1οἩ. ῬἘτοάσις. Διδακτὸς αὐ{ΕΤΙ ΡΤοΟ διδακ- 
σὴ Αίάσιπι οδ. Ὑιάε ἨΠεευΡ. ν. 147. οἱ 

Ἠυ]υς Έαρυ]α, ν. 977. ἈῬαγπες. 
διδακτὸν, Ξίοῦ. τος. Ι. Ῥ. 9. Ἠιω. 
996. 55. Ἡ ὃ εὐανδρία Διδακσὸς, εἴπερ καὶ 

βρέφος διδάσκεται Δέγεν ᾽ΑΚΟΥΕΙΝ Θ) ὧν 
µά»ησιν οὐ» ἔχει] Ἠίτου Περ νετρα πεπηῖ- 
η] 5ωδρεοία {μ1556, οι αΏδιχά πα ΦΕΗΡΙΙΤΗ 
οββοῖαπί. Ουῖιά οΠπἵη2 ὙΙγαιίρπι ϱα ἆοθ 
σα5α ἀοεετῖ Ῥο55ο Ῥιίθτωις, αιοά ΙΠπ{βη- 
ἴε5 ϱα αιιάίγε ἀοεθηίαχ, ασ ποπάυπη αςἷ- 
υπ Ντα απία αλάϊαπε Ῥτορίοτθα είίατη 
αιάϊ(α ΙπίεΙΙσιπί2 αιί ααἷά ο5ί αιάϊῖτο 
ἀΐεοετο ὃ Ομῖ5 ΠΟΠ εχροεῖεί ροῦυς υί ἆἷ- 
οί, σὴν εὐανδρία», υί εί τεῖααας νυΙτίι- 

(65, Ῥτορίετεα οἀϊςοῖ Ῥο55ε, αιῖα Ιπ{απίος 
του]ία εί ἀϊσετε εί {αοετε ἀοεθαπίατ, 4πο- 
ΤΠ αΠηίθα Ἠπ]]ατη οοσΠΙοπεπη Πα διοτίηέ, 
Αα {α]]ος 1ίαᾳυ6, αυ{ Ἰεσεπάυπη : 

- εἴτερ χα) βρέφος διδώσκεται 
Αέγεντε Κ’ "ΑΣΚΕΙΝ, ὧν µά»ησω οὐ» ἔχει. 

ἀσκεῖν ΡΥΟ σποιεῖν ὨΟΡίΤΟ 5Ο0Ίοπππο ο5ί. Ἠσε- 
Ίεπα 1105. δόλιώ σ᾿ ἐξευρήµατα ἀσκοῦσα. 
Ῥαεε]α;, 65]. ἀσκεῖν σώφρον εὐοργησίαν. ἵπ 
ΑΠίΙοΡα αρ. Βίου. Ι. Ρ. 1, 94. 

σῥεις εἰσὶν ἀρετωὶ ἃς χεή σ) ἀσμέν. 

Ῥγιμασοτας : 

εἶτω διαιοσύνην ἄσκει ἔεγω τε λόγω τε. 

Χοπορμοι ἆε Ἠερ. Ταεοᾶ. Ῥ. 541, 98. 
καλῶς δὲ µαι δοκεῖ ὁ Λυκοῦργος νοµοθετησαι 
καὶ ᾗ µέχρι γήρως ἄσκοιτ᾽ ἄν ἀρετή, ἄσκεῖν 
κακὰ, Ῥορμοσς]ος ἵπ Τταςβίη. 688. ν. Α- 
ῬχοδεἨ. ἵπ {δεπγ]ατα. Τ,. ΙΤ. Ρ. 180. 

όαεοῦς. 
9925. ΚεκλΊσθαι Ῥτο νι]σαίο γενέσθαι οκ 

Ρίορεεο Ετ. Τ. τεοερῖ: νῖάε Ῥου5, αἆ Ῥμαῃ. 
676. ἈΝοπ τηα]ο Ἰεσεταίητ, κἄστο ἤ γ 
εὐανδρία διδακσόν, αι γὲ οἹσηπιβσατεί νεί, 
ααεπιαάπιοάυπα ἵη ἨΠεςυδ. 849. οᾱ,. Ῥοτς. 

Ηεγπιαπ. 
906. Ί,οσο, 3Α ὃ ἄν μάθη σπαῑς---  Ῥογ. 

σι] Αδεπάος Ὑαἰεκεπατίο . 6Ο]. 

Ίεσεπίά πατε. Υἱά. αἆ Ῥμωῃ. ν. 15565. 
Ἁ[ιως. 

Φίο Ῥίοραι. ΤΑ0ϊ µάθοα. Ὦτο σὶς 
γα]οκεπατίας αἆ ἘῬπαῃ. 1665. οοη]οἷς 
παῖε, 4πο ΠΟΠ ορι5, 5ἳ Ώσς ατείας Ἱαπεία 
ευη ργαοεάσπ(ῖοις αεοῖρῖας. ΙΠεγπιαπ. 

907. Ὑϊκ Εεττῖ ΡοΐογΙί εὖ παιδεύεσε, εῖατα 
5ἱ γε]ῖς Ππάϊοπν τη 6556, τί Ρ]ασεί ἹΜατ]- 
Ἰαπάο, ουϊ οίαπα ἐκπαιδεύεσε ἵπ Ὡεηίθηι 
νεποταί. Αιί που Ῥτοραπάαπα Ῥήΐο, αι 
ογΙροπάυΙη εὖ φαιδεύσεσε. Ἠεγπιαπ/ι, 

998.5. , Τία Ἠας ππείτα εοηδεηἆα : 

ἐΜ2Ιὼ σέκνονν δυστυχή  Ῥοετίοάας οαία]θείας 

ἐὁ Σ᾽ ἔσρεφον, ἔφερον ὑφ ἥπατος Ιατηρίσυς 
ἀϊπιοίει αραία]εείις.”. Ἠεαίμῖης, Δνσσνχ” 
ΡΤΟ δυσσυχὲς 56. τέκνον» αιαςῖ ργαερςθῖςοοί 
ἸΙὼ υἱέ. Περὶ Ροίΐοςί, δυστυχὴς Σ΄ ἔτρεφον. 

ΛΜαγκ. 
᾽Ιὼ τίκνον δυσσυχῇ σ᾿ ἵτρεφω.] “ Γεσί 
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Καὶ νῦν Άιδος τὸν ἐμιὸν 
Ἔγει μόγ ον ὀδλίας" 

Ἔγὼ δὲ γηροξοσκὸν οὐκ ἔχω, 
Τεκοῦσα τάλαιμα παῖδα. 

935 ΘΗ. Καὶ μὴν τὸν ΟΙΚΛΕΟΥΣ γε γενναῖον ΤΟΚΟΝ, 
Ν ” . ’ 3 ν ΔΝ 

Θεοι ζῶντ α)αρπασαντες εἰς βυχους γπονος 

Ἐν πιπο Ῥ]ιίο πιθιῃι 

Ἠαρεί Ιαβθοσεπῃ π]ῖςργα» : 

Έσο οπῖτη πιεώ-ςεπεσειῖς-πιηαϊίοτοπα ποπ Ἠαῦθο, 

Μδετα Ἰϊοδί ροροτῖ, ΕΠαπῃ ! 

955 Τή6, Αίηαῖ σοηοτοδαπα Ο1ο]αῖ Πάπα 

ή, νῖναπα αὈτιρϊοηίας ἵπ αὐά[ίος έργτας οἶπις, 

Ροἱδδέ, δυστυχὴς Σ᾽ ἔτρεφον. Ματ]. Μαἳπι, 
Ἰ]ὼ, σέκνον δυστυχὴς ἔπρεφον. ΛΡΟΥ. 

δυστυχ ή σ᾿ ἔπρεφον] ὕΜαΙί οτεῖπις Υ. 
Οἱ). δυστυχή σ ἔφερο. Μιας. 

σέκνον, δυστυχπ] ΈἹσατα πρὸς σὸ σημοαί- 

νόµενον: ὁ παῖς ΕΠΙΠι ΦΥΠΟΠΥΠΙΙΠΑ οχρτῖ- 
η Ῥθς σέκνο. Ἐοάσπι πιοάο ἀῑχῖε 
Ἠοππετ. Π]αά. χ. Υ. 84. Φίλε σέκνον, Τῶν 
μνΊσαι, φίλε σέκνον ἄμυνε δὲ δήτον ἄνδρα. ῶο 

ααα το σ]άᾳ Ὠϊάντα, αἆ Οἆγς». γ΄. ν. 184. 
Βγοάώι5. 

939. σ᾿ ἔτρεφον Ἔφερον ὑφ ἥπατος.] Ωιοά 
εσέ ἔφερον ζώνης ὕσο, Ἠοοιὺ. 760. εί αΠδ, 

γενέλην ὑπὸ σπλώγχνοισι φέρε, ΑΡοΙΙοη. 
ἘἨ]οά. ΤΥ. 1109. σέκνων ἤνεγχ ὑπὸ ζώνην 
βάρος, Δ9δε]ιγ]. Χοηφ. 9939. ἐντὸς ζώνης, Ἱ- 
ἀεπα Ἐπποῃ. 614. ἈΝοίαδῖς ὑσὸ οτα {α- 
Ρας οαδῖθιις θεπάσπα τεπι οχρτΙπιεηβι5. 
ϱ Τ,εσεπάιτα ορίπος σ᾿ ἔφερο, Ἔφερου--- 
Ἐ]αδάεπῃ νοςῖς τορειϊ Πο ἵπ ΟἨοσίς ἔγε(εΠ- 
(ος αἀπιοάυπα οεουττῖέ: Ἠῖο εἰ οἶεσαπς 
ε5ί, δέ αιιροί σὸ πάθος. Αάπιῖσα αιίετη 
Ἰας εοη]εείιτα, (ο) ειν ατα αδγπἀοίοη, 
ασ Γαεῖ]ε «τετ Ῥοδδυπημς, ἔτρεφον ἔφε- 
ϱον.. «οτίπι. Λ{αγ]. 

95]. σὸν ἐμὸν ἀθλίας'] Οοπίες Ψαἰοκοπατ. 
αἆ Εσιριά. Ῥπωπῖς. 15185. ῥρογ. 

954. Τεκᾶσ᾽ ἆ σάλανα 5ετῖρ»ῖ ΡΤΟ σεκᾶσα 
πάλαμα. Ἠεγπιαπη. 

956. σὸν Οἰκλέους γε] Ο0οἀά. ΑΔ. Ἑ. Ιοκ- 
λέους. πια]. ἘπιοπάανΙέ Ῥτοάσις, ΤπΠ{ε]- 
Ἠσίε Απορηϊαταυτα, Οἷο]εῖ ΒΠαπα, ()ο]- 
4εὲς α Βιατῖο οί ΟνΙάϊο αρρε]]αίαπῃ. Ὑἱάς 
Ἠϊο Ῥατπεσίαπα. Βοηιέαχ, ν. 957. εὖὔλο- 
γοῦσιν ἔμφανῶς" μεγαρίοιµε ῥγοῦαπί{. 419Π10- 
4ο2 απία πΠῖςϊ βιαϊφοοι Ιίίς οαγι5, Ἰ]]άπα 
ποπ αὐτίριῖδοεπέ. σοφιστικῶς. Ἐοάεπι ϱ- 
πἶπι ατρυππεπίο ρτοῦατῖ Ροξαῖί, Όαραπυα 
Τονὶ «Ἀταπα Εμῄςςο, αίᾳιο Ἰάσῖτοο Εα]πηϊπο 

αμ]αίαπα. Θεά Πἱ9 βρπιεπεῖς 6 σαραλογισ- 
µτῖς 5ο οοπφο]αραπέαχ Ὑοίοτας, 1Π ἴῑς αῖ 
εαυ]ία νεὶ Ἱπιςίαία οἱ οχίτα παίπτο ΟΙ. 
5υπα πηοτίε αι{ετεραπέιγ. Θδίο Ἠγ]ας ος 
Ῥοτπας, τεγοτα ἴπ αηιῖς ἀθπηετεί, α Ἀγτη- 
ΡΗΙ5 ταρεῖ ἀῑεεραπίατ: ει Οπεαψῖα, α τι- 
Ρε γεπίο ἀερι]δα, α Ῥοτεα ταρίᾶ Ρετ]ῃ]ρο- 
Ῥαΐαγ. πεαιε α ῬτουαὈ]]έαίε αἴεπιπα νἰ- 
ἀείαχ, Ἠαπο Απορηιατάυπη ἵπ αγάοχο ρτοῖ- 
11, ππα «ΠΠ εηιῖ5 οί ουττι, ἵπ αἰἴηαθπα 
Ρτοξαπάπα ἔθτγα: οαγάΠ1, Ῥγοροῖρίέθτη 6011- 
εἴάθηίειπ, Ῥεγήςσα. {πάς οπιπῖα 1]]α σεράσ- 
σιᾳ, 4ὐ5 ἆς εο Ῥοδία Πηχετυπ{: 

Τ]απῃ ἵπσεης Ἠαμτῖέ ροους, θἱ ἰταπδίτο Ραταηίος 

Μειρϊϊ 841105, ΠΟΠ ΑΤΙΠΑ ΤΙΔΠΙΙ, ΠΟΠ ἔτΦηα τθ- 

τη]δ]ς 

Φίοι{ εταξ, τοοίος ἀθίοτί ἵπ Τατίατα οιιττὰς. 

ἡΠασηϊβοιτη πηασῖς α]α]ά απέ φυυΗπαῖας, 
5ἱ Ῥοξία ἴία νο]α]ςςεί, νῖκ α)Πδῖ ἱπνοηίςςος, 
5ο θιιτΏ ΠΟΠ Ἱέα γο]αῖςςο ἀσπιοηδέταπ{ παῖ- 
8εΓα ἰδία ας 5ο άΠ{ΗΣ: 

Ἠεερεχίίαμε οαάθπε οΦ]ωπῃ, οατπραπιαἹιο οοἵτο 
Τηρεται{. 

Φίαβιι ΤΠοραῖἆ, νἩ. αἆ Βπ. Ώε Ώας νείε- 
χαπα 5αρειςΗίοπο ν]άο Ο]. Ὀοτνι]ίατα αἆ 
Οµατίίοπ. Ρ. 958. 5οᾳᾳ. ασεηίοπῃ. 

Ῥτο γε {οτίο σε, ουΙ τθδροπᾶοί Ο/δίπου 
τε παῖδα, ν. 9386. Ἰανγκ. 

Ἠαιῖο ηοπ ππα ο5ί, οιΙΓ Ἠαπο ῥᾳσιν ΠΟΠ 
Λἀάταδίο, 5οἆ Ἠε5οο, ἐτριεπάαπι οεχἰςίῖ- 
ΠΗΘΙΗ. ΤΙΤΟ απ Ῥταορδδοταί Αἀταςεῖ 
οταο. ααδί απαάαπα Ῥεγοταίοπο ἐθπη]- 
παία ο5. Ὠοϊπάο νΙἀείαχ νουῖς ἡμεῖς, Υ. 

959. οα νῖ5 οί οπηρ]ιαδίς ο556, ο ας Ιπάϊσοί, 
αἰϊαπα Ἠϊο Ῥοϊ5οπαπι Ἰοᾳμῖ, ηοἨ 6µΠΙ, α 
απο το]α αἱ Ιαιιάα(ἵ δαπε, Ῥοσίτεππο ἵπ Ἶῖς 
Ἰοοῖ, υὈί Ῥο]γηῖεί αἆ Λάταςα τορίαπι 
οοπηπησπηοταίαχ αἀτεπίας, παπα Γπάϊς- 
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1 ο” ᾿ ” 

Αοτοῖς σεῶρίπποίς, εὐλογουσιω ἐριφανῶς' 

Τον Οἰδίπου τε παῖδα, ΠΟΔΥΝΕΙΚΗΝ λέγω, 990 

'ΗἨμεῖς ἐπαμέσαντες, οὐ ψευδοίµεθ᾽ ὤν, 

940 Ἔένος γὰρ ἦν (0, ποὶν λιπὼν Κάδωου πόλιν 
ιο 7 ώ ”/ . ν “ ) η 

Φυγῇῆ πρὸς Αργος διαδαλεῖν αὐδαίρετος. 
7 7η ἅ ει κάν ’ ή / 

Αλλ’ οἱσ ὃ δρᾶσαι [ούλομαι τούτων περι’ 

Οπῃ 1ροῖς αααδε]ρῖς, ]αιάαπέ εἶατο. 
αλάῑρίαιε βΗωπι, Ῥο]ψπίοεπ ἀῑςο, 

ἌΝος Ἰαιάαπίες, Ώοῃ ΙΠΘΠ{ΕΙΘΠΙΗΥ: 

940 Έται εηῖπι πηϊηῖ Ἠορρθς, ρτίµδαματη τε]ῖσία 0αἀπιὶ 1199, 
Ἐχί]ίο «ροπίαπεις, ἰτα]ϊοεγεί αἆ Αχ1ςο5. 

Θ6ἆ σοἵ5 αὐῖά νε]ῖπα ἐε {αεοχο ἆς 1ςεῖς 2 

Ίπα οί πθοςς(ιιάϊπῖς ο]α5εμη(θ 1πέου 
εο» Ιπίεγεράεηέῖς. νῖά. 5Ἴρτα ν. 1 ὅ5. οί 5εα. 
Ῥματ. ν. 415, 16. Βίαι. Τπεραϊά. 110. 
1. ν. 670. εἰ 5ο. Ῥαμξαπίαπι {4ΠΊϱΏ ϱΧ- 
αἳρίο, εὐ]ας Παγγαίο τη Ἠου Τουμηρίά!ῑς 
Ίοσο, παίευπαυα Ιπίε]]οείο, υῖκ οοποϊ]αγί 
Ῥοΐεεί, Ῥ. 286. ]. 99. Ἐά. 9γΙυ. Ίου 
Βυίθπα 5ἱ νετ εοπ]ερθιίτω, Ιπίεγηπυίαπάα 
ετυηί ποπηῖπα Ρ6ΓΕΟΠΑΓΟΩΤΩ Ἄδριο αἆ ν. 949. 

ἑριεπμάιις αμίθπω 1Ἠο5εο νους, αυ 56- 
ουΐτυσ, ν. 950.  ὙἎες ἀπδίίο, απ 1άοποί 
1αάϊΐσος Ἠαπο Ῥογδοπαταπα ἀῑπιπριαΠοπαπα 
Ἰοᾳεπίατα εοπαϊεοπί τηε] οοηνεπῖτθ 
εχἰεϊππαίατ] εἶπί. Μιςς. 

Οὐκλέους γ: γενναῖον τόκον] Ῥετρηταςϊς 
Ῥτο Απαρηίαταο, οὐ οται Πλας (Ἠε]εῖ. 
Οιοά γετο αραιά Εδια τω Ῥτο Οἶκλῆς 
Ἱεσῖειχ αλαιαπάο ᾿Ιομλῇ:, πέ οί αριά Ῥαι- 
5αΠἵαπῃι, Ἠποτι οἵαί, έ πας Ῥοτίας 
ἀυρίίατει ἀς ποπαϊηῖς απηρ]σιη]ίαίθ; ΦΕΠΙΡΟΣ 
επίπα, πρῖ σκλσς Ἰερίεαχ, Οἰκλῆς Ίεσει- 
ἀωπῃ, ααοά Ῥτοραίατ εκ Ἰοεῖ Ῥοδιατυτη, 
τυρί (ῑε]ες Ἱερίειτ; αἲ ΤΊοε]ες πι]]ο πιοᾶο 
Ῥες ϱΔΙΠΠΕΠ οίαγο ροή. Ὁι βδίαΠις 

Τπευ. 1. Υ. αἀ Ώπεπη: ΊΤωπς ῥγίώς (ο]ί- 
ἀ65, αί Γασία δ]εχαία υι]σί. Ἐν Οντά. Τ,. 1ΤΙ. 
ἆοᾳ Αγιο Απιαπάι, ν. 19. δὶ δεβίεγο (Εο]]- 
ἆος Ταἰαοπεία Ἠγίρ]ψίες Ῥτυις εἰ ἵπ υἱυίς 
αἆ οίγσα υεπῖέ εφιιῖ. Ου αἰάτηις νογςις 
αοευταίθ οχκρτϊπηΙ{ απο Εωτῖρίαϊς Ἰοσυπη---- 
Θεοὶ ζῶντ᾽ ἄναρπάσανσες εἰς μυχὺς χ9ονὸς 
αὐτοῖς σεφρίπποιε. Οιῖ ἴ8ΠΙΘΗ εί Ίρ5ε ]ο- 

ους α Ῥιπάαγο οπϊσίπεπα ἀωχίε, υἱάεί. ΊΝ6ΠΗ. 
Ο4.1ΙΧ. Ὀνοάος, ε. οἱ 04. Χ. Απσα. α.. 
Ἠοπαεγ, αιίοπη Οάγ5». σ. ν. 945. ὮΑνσι- 
φάτης μὲν ἔτικτεν Ὀΐκλπα µεγά»θυμον Αὐ- 
σὰρ ᾿Ο]κλείης λαοσσόον ᾽Αμϕιάρηον. Έε 

2Ώδο]Ώγ]. ἵπ Ἑ στὰ ἐπὶ Θήβαις---Οὗσός γ΄ ὁ 
µάντις, υἱὸν Οἰκλέους λέγω. «Έαγπεδ. 

966. Θεο)] Μονοσυλλάβω; Ἱεβοπάντα; τα 
Ῥ]απῖς. ν. 616. Ἠωιπς Ἰοσαπα γετο ἱ10- 
πηοάο Ον]άϊας εχρζοςῖε, ν]άε ἵπ Νοι. αἆ 
ν. Ῥγασράθηίεπι. ΊἨατπες. 

94]. πρὸς "Άργος διαβαλεῖν] Ἠοτοάᾶοίτις 

ν. 56. ἔσχε τὰς νέας ἔν Καύκασα, ὡς ἐνκευ- 

σεν βορέῃ ἀνέμῳ ἐς τὴν Νάξον διαθάλοι νἷά. 
σαρ. 24. φεἴ]. σὸ πέλαγος. ζπαπάο ἆε τηᾶ- 
τν (αηςΙτὰ ΦΕΥΠΊΟ οδί, υἱ αραιά Αἰλοπαπα 
111. 395. Ῥ. 109. Διεθάλομεν στὸ πέλαγος 
εἰ Μεσσαπίους Μαν]. 

949. ΟἶσΏ' οὖν ὃ δρᾷσαι βούλομαι] Ἱ.ερο, 
ὃ δᾷν σε βούλομαι: Ραΐετε ν]άείυτ εκ τθ- 
5ΏοΏςο Τηθεεῖ: ἵπ απο εέῖαπα Ῥιίο 5ετίθεῃ- 
ἀπ σείσεσθαι Ῥτο πείφεσθαι: Ἰεοί ος 
ἀείοηπάϊ Ῥοβδῖῖ, σαι Ῥτο σε, { ἀἄρχαίων ΡΤοΟ 
ἀρχέων (1. 6. ἀρχών) Ἠετοάοί. Υ1. 9. οί 
{οτίο πα! ηαπο Ἱερ]ίαχ Ρεο σε 1ΡΗ. Ταιγ. 
208. 

ἌΝοη Ροβευπα αμῖη 50 Ἠας Υοςο δρᾶσαι 
ΠΠΟΠΘΑΙΩ ἆθ Ρεγάιςεῖτηο Ίοςο Ασϊς(ορ]ιαπῖς 
γεερ. 19295. αἱ (αἱ πηλῖ γἀείατ) ἵξα 16- 
σεπάυς εί : 

Τουτὶ σὺ δ’ ἄσεις; παραπολε!. βοώμενος 

Φήσει γὰρ, ὅτο, 

Τα νθτο Ἡου 638652 ρετῖο]ιαροατῖς ρετῖτα. εἶα- 

ΤΙᾷΗ8 
Ὀιοεί οηῖπης δο. 

Ῥα]σο, Τουσὶ σὺ δράσειε; παραπολεῖ βοώμε- 
νο. «Φήσει γὰρ, ὃς. Δάευπάμς.εςί Ίοει5. 
παραπολεῖ εδί 5οειιπάα Ῥείδοπε» Εωῖ. πιεά. 
ῬΓοΟ παραπολῃ, Ἡί παραφήσει, Ἑεε]ε». 671. 
(αδῖ. ]ερίεαχ παρα» ήσειϱ) Ῥϊο παρα»θήση. 
5εᾷ σεις, 6α165, πίέ Εἰρήν. 13296. Οὐ πράγ- 
μασ ἄσει. ἘΕ]δίο Ώε Τιεσρ. 1]. Ρ. 114. 
Ἐά. Α]ά. 1ο]. [606. Ὦ. ΗΡι.] ποίαν δὲ 
ὥσουσιν οἱ ἄνδρες φωνὴν ἢ μµοῦσαν; «ο αἱϊαπας 
αυ] 1Πῖε. ἸΜϊδοροροῃ. δοη]Ρῖί, σαῖς μούσα 
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ΑΔ. Οὐκ οἶδα, πλήν Ἑν, σοῖσι πείνεσναι λόγοις. 
ΘΗ. Τὸν μὲν Διὸς πληγέντα Καπανέω πυρὶ--- 996 

946 ΑΔ. ́Ἡ χωρὶς, Ἱερὸν ὡς νεκρὸν, «άψαι θέλεις ; 
ΘΗ. Ναί τοὺς δέ γ᾽ ἄλλους πάντας ἐν μιά πυρᾶ. 

ΑΔ. Ποῦ δῆτα «ήσεις μνῆμα τῶδε γωρίσας : 999 
Δ 

ΘΗ. Αὐτου, παρ οἰκτρους τούσδε συµπήξας τάφο». 

44. Νοπ 5οἵο, ηϊςὶ ΙΠΙΙΠΑ ᾖος, Ώιθ {Ηῖ5 οὐέεπηροταίΙσάπη 6556 νουρῖς. 

Το. Ἑοτοιδδαπα αϊάσπα Ίσπο «ονῖς Οαραπεα 

946 «4ά. Απ νὶδ 5ερε]Ίτο 5θοτδίπ, {απαιιαπη 5αογάτΏ «αάἆανοΥ 2 

Το. Οοτίει ΟΠΙΠ65 Υ6ΥΟ αἰῖας ἵπ πο τοσο. 

4. Ὀδί νετο {αεῖος Ἠαῖο πποπΙπηθηίΙπα αὖ αἰί 5ορατα(άτη ὁ 

Το. Ἠϊς, {αεῖεπς εργάτη ᾖαχία ἰδίας ας, 

ὧσω καὶ ἔμαυτῷ, Οταςῖς {οτίο ροῦῖας (παπι 
Αῑεῖς αεεοηρφεΡΙαΣ,. Ὁάοσας πποάο, τα(ἶ 
νΙάείας, Α οί. Ἠου {αθασαπα. ῥρτούα]ογιπέ, 
5εἆ 5αρία5 ἄσομαι. Ὑϊάα ΟΙ. ὨΏαννεθῖαπα 
ΜΙδοε]]. Οπτ, Ρ. 390. [ααῖ ἀῑεῖι, “ Επ- 
{ανόσα αοὔνπα α νοτῦο ἆδω {οτιπαίπη Αί- 
εοῖ ποπ ασποδοιηῖς; 5εἆ τηεάίο ἀππιικαῦ 
ἄσομαι υιπίαν. Αα Ἐ]αΐο εί Ατίς- 
{ορμαπες.] «ΔΛ{αγ]. 

949. 5, ᾽Αλλ’ οἶσθ' ὃ δρᾶσαι βούλομαι τούτων 
σέρι; ΘΗ. Οὖκ οἶδα, πλὴν ἓν, σοῖσι πείθεσύαι 
λόγοις.] Ὁ. δρᾷν σε βεειπάωπα Ματίκ]απᾶϊ 
οοπ]εοίιτατα εἴίαί Ψαἰοκοπατῖας αἆ Ευτί- 
ρῖά. Ἠαρρο]γί. 594. 9ο ἴπ νογδα 5δ/ιοη(ῖ 
πείβεσθαι τοϊϊπείι. (Οοπ]εοσταί Τατ]. σσεί- 
σεσθαι. 

Μος, :«[ονίε πα; πισιο ερ ῥγο σε 
1ρΗ. Ταν. 998... Ῥοά νυ]σαίαπα 1Ρῖ 
Ρορίθα ἀείοπάτς Ἱνατ]κ]απάις. Ἅ«ὐ εοάθπι 
οαίων Ἠίαίο ἄε Ἰιεσσ. 11. Ῥ. 114. Εν. 
Α]ά. ΕΟΙ. πυοίαν δὲ ἄσουσιν οἱ ἄνδρες θωνὴν ἢ 
μοῦσαν. Ίιοσο Ἰσουσιν. Ρο. 

944. Καωπανέω πυρί] Τὸ α ΙΙ άππαπο σᾶ 
Καπανία Ῥτοαμοῖθιγ ἀΠδάεπα ταβοπίρια5, 
απας πποπιοχανί Απάτοπι. ν. 1926. εὲ 
Ἐπαηῖς». ν. 13267. Ὑἱϊάε Ἠα]ας Εαυαία 
ν.δ. (Όαραπθα αΙίεΠ Ώιπο {ερὸν νεκρὸν 
νοσαί, αυῖα Εα]πιῖης ἴσε, ταὲ Βτοάσιας αἲε, 
«απο φυηί Παρα, Ἰπάρο Ῥοξία Ρραι]ο 
πίτα τοσισα, 1π (4ο ροδῖέμς ογαί (αρα- 
ηει5, Διὸς «)Ἠσαυρὸν νοσαί; ααοά «οπάπο- 
τεί ΠἨοπιίποτα α οονῖς {α]πιῖπο Ῥοεγοις- 
8υπη. θεά πέ Ἠϊς Ίοεις τοςίο Ιπίε]]ῖσα- 
ἴα νείετορ ουπί αιάἶεπάϊ, Ῥ]πίας ἵη- 

"ρΗπας Νας Ἠίςε, Τ,. ΤΠ. ο. δ4. Ἠοπη- 
Ἀθπη Ἱία (1. ϱ, Γαἱπιῖπο) οπαπίπιαέµηι ϱγδ- 
πιαγὶ ας πο οδέ: (πα ἔθηγα γεἰἰσἰο (γααἰ- 
4δ. Ἐν Τετα]Παπας--. θμὲ ἆα οαἷο ἑατι- 
Βη» δαΐυιις εδ; τιέ πιο ἶσπε εἰπεγεδεαί. 

γοι. ΙΥ. 

Το ας το νὶάο Ρίτα αριιά ο]. ἘΙτεΙι- 
ΠΙΑΠΠΗΠΑ ἆο Ἐαποτίθις Ἠοπῃ. Τ.. Ι. ο. δ. 
Ἐε Ἠωπο αι]άεπα ΥδίθγΙτη ἨΙΟΥΕΠΙ, δαΐ15 
αἳυῖ ἀιιχῖέ Ροδία ποδίοχ, ααοά 5επιε] Ίος 
Ιπ Ίοσο οΏδετνατίε: ραι]ο επῖπα Ροδί, 4ο 
Ἐναάπα, Οαραπεῖ Ἄχοχα, Ίοᾳαςῃ», υάε- 
ας οἳ παῖ οἱ Ἰα]ας πποτῖς Ἱέοτατα ο Ηέα5, 
απ πα οἱ τοσπα Πα]α5 α]σατίά Ὠ ος Τηθ- 
πηῄπογῖέ, οἱ πκοτσπα οἶις ἵπ Βατηταῖς ο]ας 
νοἰαπίατία πιοτίο οχβρίταβ»ο. Θεά 5εἵεπ- 
ἀ πι οί, πε τοσπη οπάανοτῖς οχροσίοΠη, 
νο]αέ κενήριόν σε, Ῥοδίαπι βηχίφρο, αί ος- 
οαβίοπθτα Ἠαραγεί, Ἐναάπα ϱεποτοδαπΙ 
ΠΠΟΥΙΘΠΩ ΟΠΙΠΙΟΗΡίΧάΠάΙ. Ἀαγπες. 

9465. Ἡ χωρὶς, ἱερὸν ὡς νεκρὸν, θάψαι 9έ- 

λες; Θάψαι Ἠ]ο εδ «γόπιαχε: τα Ιπ 16- 
ΦΡΟΠ5Ο Αάγαδίῖ, (είεγο υΕΥΟ οηΙΤιέδ (άόψω, 
εγεπιαθο) ᾖἴπι πιο Ίοσο. ἈΝ8Πι φάπσω 
ααηρίοτίαιχ αἆ αἀθπωνῖς ΠΙΟΓΕΠΙ ἀἴδροποῃ- 
ἀἱ ἂε πποταογάπα οοτροπῖρα5. απάς αραἀ 
1ααπιτα Ὦο 1μαοίι, Ρ. 606. (οἀ. των.) 
οοπιὂιγεγο οδε άπτειν αριᾶ Όταςος, εί 
οοπιεεγε ιογίιογιώπι οὀγροτα εδ ώπτειν 
αριά ἈΒογίμας: οἱ Ὠϊοσεπος ἀῑοεμαί ἂν 
μὲν κύνες αὐτὸν σπαράζωσι, Ὑρκανία ἐστι ἡ 
σαφὴ, αρ. βίορααπα βοππῃ. οεχχΙΠ. Ρ. 614. 
γιἀο Απειοιοσ. 111. 99. Ρρ. 3950. εᾱ, 
ΜίαρΙ. (ιῖ ὕδωρ ἔθαφεν) Ἑιίατοῃ. ἵπ 
Ματίο, Ρ. 451. Ο. Ῥοπηρεῖο, Ρ. 661. Ε.. εί 
Οταςσλῖς, Ῥ. 850. Ἑ. υὈί απσομένῳ ε5ί 
ἄιπι εγεπιαδαίµγ. πυρὶ 9άπτειν, Ὠϊος. 1:8- 
ὅτε. Ῥτοαπι. 5εσπη. 7. οί ΙΧ. 84. Βεάας- 
έππα ασο (α{ ]απ1 νΙάεο) α (50. Ορεχο 
Ο/βουναε. Ι. 7. νῖάε εί ὩὈοτν]]]. αἆ Ομα- 
τΙ{οἨ. Ρ. Τὸ, Τ4. Ἠας αιίοπα νοχρὶ θάα- 
τω αρπίβοαίίοπςο ποηπ οοηρἰἀρταία, (]. 
Ῥατηορίας εγεᾷϊάϊε (αραπεα ποπ οοπιδιίδ- 
η, 5ο (απέατα πιαέιπι Εαΐςδε; οί Το- 
6υπα ο]ας ἵπ απίο ασία, οαανετῖς εκ- 

4. 



44. 

ΕΟΟ 

να Ν 1, λ ο] / / 

Αύτος μεν ᾖδη δριωσὶν Ον µελοι πόνος» 
ε Γη / ᾿ / / ι) / - 

μη δε Υ οἵδε, στειχέτω ὃ ὤχλη νεκρών. 
2/ 2 απ’ / / / νς 

στ. ὦ τάλαμαι μητέρες» τεΆνων πελας. 
ϱ/ ο ω / / 

Ἠκιστ,  Αδραστε, τοῦτο πρὀσφορον λέγεις. 

Ἠ]ο αιθεπῃ ΊαῬου οσα; Ίαπα οπῖέ 5οτνῖς, 

950 ΤΠε. Νοβίς Υοτο ϊδα: Ῥτουεάαηί Ισίαχ οπρτα «αάανθγιπῃ. 

4α. Ττο, Ο παῖδετε τπαίταος Βογαπα Ρτορο. 

Τήο. Ἀεαααιαπα, Αἀταρίε, ἀῑοῖς Ἠος υαΐε, 

Ῥογίθπι, θέ γε]αέ κενήριόν σι, αἴι Ἑνατιρϊάσια 
Πηχῖςσε, ιέ οεσαδίοπεπα Ἠαμετοί Ἐναάπα 
σεΠεΓΟΡάΠΩ ΤΩΟΣίΕΤΩΏ οοπηπηΟΠςίχαΏά!Ι. Φδεᾶ 

ΏΟΠ ία ογαί. νιᾶο ν. 1050. 10580. Ονιάτας 
ᾳάοαιαε Ατίι Αππαίογ. ΠΤΙ. 91. 

Ασαἴρεπηθ, 0αραπει;: οἶπεγος 728οεῦέφιγ, Ιπα 1 

1ρµ]ας. ατἀεπίος Ιη5Η Πίο ΤΟΡΟΕ. 

Ωιιοἆ Υετο ἀῑοῖτας εκ ἘῬ]μπῖο σε Τοτέυ]- 

Παπο, Ἡοπαίπεπα Εα]τηῖπο οσοἴδαπη ΟΓΘΠΊάΤΕ 
{45 Ώοῦ {μ1556; νΙάεμί 1 Ειτίριάςς φιιο 
ζιπε Όπραποα ογοπιαυεγίέ: 5εὰ οετίε ϱ16- 
τηανίτ. ν]άο ν. 1917. Εἰστωεπίιτη Ιδειά 4ς 
κενηξίῳ οἵ τοβο εαάανοχῖς εχρετίε, ]αβέιις 
Ίοεάτ Ἠαριϊςδεί 1π Αιηρμίατᾶο, απῖ εοτία 
ποπ 6 ορίοτῖς οοτηραδία5 ΕΙε. νιά. αἆ 
ν. Ἴ65δ. Ὠϊβοείππεη αΠαιαοᾶ Εαΐςςο 1ΠέΘΙ 
«ορι]έμταπα Οαραποῖ εί ορίΘΓογατη, πηαη]- 
{ρ5αιπΏ οσί, ααῖα 5οτνῖς οδδϊσπαίυχ 5ερι]- 
εγάπω Οαραπεῖ. ΛΜαγλῖ. 

Ἱερὸν ὧς νεπρὸν] Ὑϊάς, αιϊά πος αἆ γ. 
944. ἍΒαγΥπεδ. 

948. πας οἰκτρούε] Πεϊδξῖις, « παρ οἷ- 
χου:. «ΟΠΕ. ν. 997. οἳ ν. 949. Αὐτὸς, 5ἳ 
τεοίο Ἠαβεί, εδί Ρο οὗσος" Μαν. 

Αὐτοῦ, παρ οἰκτροὺς σούσδεσυμπσήξας τά- 
φον.] Ἠοεϊδκίας παρ οἴκους. οἴκους 4ποηιε 
ἘφτννΗίέας αριιά ἈΠηαδσταν. Ρ. 155. «0Π- 
{εγοης 1πίτα 9985. ου. 
πα οἰμπροὺ» ] Οράπιο ἜΤγγνΠϊεαις: 

«ε Αί Οαραπεις 5οοιδίπι α εαίοτῖ Ὠις]- 
Ριι5 δορε]Ἰεπάιις τα. Τί ΠΠ ααἶάεπι αἆ 
{ης ο 5ερπα εΠοτιπίατ. Οαραπεῖ αι- 
(σπα Ὀδίτα ἵπ εοηδροσία Ολοπί οπ]σία, 
πε ραῖθί οχ ν. 999. εί 5εα- Ίμεσε ΙΡΙί: 

Αὐτοῦ σ΄ως οἴμους τούσδε. 

γιᾷς σεν. 998.” Ψεταπι ν]άοταί οί Πεἷςε- 
ας. 

Ῥγον. εαπω Τγενν]]έίέο Ἰοσῖέ οἴκουε, τε- 
ἀϊίαιε: ἃ (Οίό ἀε οί 6ἀάϊΠεο. Ἠεεᾖ. 

9650Ό. στειχέτω ὃ ὄχδθη νεκρῶν. ] Τά ε5ε, 

Ῥτοσθάϊίο νος αι Ῥοτίαίϊς εαάανετα Ί- 
οπῃ. νεκρών τεοίᾳ υοτεϊέαχ οαάανεγιπι Ὠῖς, 
6ί ΠΙΟΣ ν. 956. εἴ 5Ώρε 1π Ίος ἀταπιαίε, 
οπιῖ5ο ατεῖοα]ο τῶν, ποτε ΓτασίεοτΙΠη. 

ΠᾶΠΗ νεκρὸς Εδί πιογέιιι; ὁ νεκρὸς, εαᾶαυεγ. 
Ατάσι]ας εσργῖτηϊ ο]αί 1Π Ρτοσαῖοῖς σετῖρ- 
{οτῖρας; Ἱπίογάαπα 1η Ῥοόβς, Ῥ]αίατοβιις 
ἵη Οοηγνῖν. Ρ. 169. Τ. σοῦ δὲ 'Ἡσιόδου ΤΟΝ 
ΝΕΚΡΟΚΝ---δελφίνων ὤγέλη πρὸς πὸ Ῥίον ἐκό-- 
µιζε. 1ωαεῖαπας Ὠ]α]. Ματίη, Ρ. 951. οᾱ. 
Οταν. ΤΟΝ δὲ ΝΕΚΡΟΝ (Ἕλλης) ὑμεῖς, ὦ 
Νηρηΐδες, παραλαθοῦσαι, σἩ Τρωάδι προσενέγ- 
χωτε. «οδερας Ώο Βε]]. ᾗ ιά. Τ. 9. 5οο. 
1. εᾱ. Ἠιάς. ἔκειτο ὃ' ἓν µέλιτι συνσρούµε- 
νος Ὁ ΝΕΚΡΟΣ αὐτοῦ: ἆα Ατϊδίοα]1 σαᾶα- 
Όεγο.  ΌΏμα τοίετο, ααῖα ρατΐπα εκ Ώας 
ἀϊκάπείῖοπο Ιπίθγ νεκρὸς εί ὁ νεκρὸς ν]άείας 
Ῥοπάςτα ἁπβιοι]ίας ἴδαιας εε]ερεῖς 1ου 1 
005. αν. 29. οἳ βαπτιζόµενοι ὑπὲρ τών νε- 
κρών: ααῖ Υογδις εοπποσῖ ἀερεί, ααοᾶ οί 
αἨ αἷῃς οὐδοτναίιταω Εις, οΙπ ναγςα 90. 
Ιπ{ργπηε( 15 1Π ρατοεη{]λοςί Ιπο]αςῖς: Κονὶ δὲ 
Χριστός ἐγήγερται ἕκ ΝΕΚΡΩΝ, ἀπαρχὴ 

σών κεποιµηµένων. ἐπεὶν σι σοιήσουσι οἱ βαπ- 

σιζόµενοι ὑπὶρ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ, εἰ ὅλως ΚΝΕ- 
ΚΡΟΙ οὐκ ἐγείρονται :. Οπηϊςϊ ἐγένετο, Υ. 90. 

αία εαπΏ ποη ασποδοιπί Ρ]ηπίτηί Οοάϊςςς, 
ηθ(ιθ νοίας ΙΠί6χρτος, επτω αλῖς: τηυ]ίο 
εἰεσαπίῖις εί πιε]ῖς. Άιπε αιίεπι (ΟΛιγίδ- 
ἔτι γεδιγγοτίέ επ πιογ{ηῖδ, ϱγἰπιί εογιτι 
σιΐ οδάογηιέεγιπέ. παπι, να] αἰοφιί, (1 
ος, 5ἵ ποἩ Ίία εδί, 5ἱ ΟἨτῖδίας ΠΟΠ Τε5ΕΙ- 
τοχῖς, ἳ πα]]α οδί πποτίαοσγτΏ τεςυττες(1ο) 
φιῖά ζιογαδιιέιγ τ φιωί δαρεμαπιίιγ 6γα- 
ἵία οαάαυθγΊίήα., δἳ ΙΟΥ οπιγιῖιο Ίιοτι Υέ- 

σισιέζ Ομαςδὶ ἀῑχίδεί, “' Θεέαπα α5ί 
Ραρεζατῖ (ποῦ 1451 Ῥχο εοτροσίρις, 5εἆ 1- 
γατα) Ῥχο οαάανετίδι, ααοά Γαεῖππις οἳ 
πιι]]α Εαίατα ο5ὲ πωογαοτγάπα τοδυστεςί1ο.” 
Ωιιοά αΏῖ ἔοτίο οἵδας Ιπίε]]εχοτίπέ Ίας 
ἀἰςαποίίοπο: ἐφεὶ, σί σποιήσουσιν οἱ βαππι- 
ζόμενοι: ὑπερ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ, εἰ ὅλως 

ΝΕΚΡΟΙ οὐκ ἐγείρονται. αἰἰοφιαῖι, σα 

Πιιογαδιώιέιγ ἴὲ φιηῖ δαριϊκαπίι ἕ ϱγο ϱΑ- 
ΡΑΝΕΕΙΠύΟς Ίος Εαοϊοπίος, 5ἱ Μοπτύι οπι- 

πιο πιόνι γεδιηριωί. Ὀίεαπηφιε Ίος οἵί, 
νίάες ἀϊοτοπέῖα αισὲ οἳτ ος Ίοςο (πο ἆἷ- 
ϱ0 5ΕΠΏΡΕΓ) ΙΠίθς νεκρών οί σῶν νεκρῶν: ις 
νεκροὶ οἷπί Φιογέμῖ 5ἹπηρΗεΙ(ου, απ, 5εοἩ - 
ἆππι Ῥαυ] ατσιπιοπίαάοπεπα ἀοπαϊμπέ 
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ΑΔ. Πώς; τὰς τεκούσας οὐ γρεων ψΨαῦσως τέκνων; 
Σι ως / ᾽ )] η] / 

ΘΗ. "Ολοιντ΄ ἰδοῦσαι τούσὸ ἂν {λλοιωμμένους' 945 

966 Πιακραὶ γὰρ ὄψεις χ ἅμα τῷ τέλει νεκρῶν' 
Τί δῆτα λύπην ταῖσδε προσ9είναι γέλεις: 

44. Ωποπιοᾶο 2 ποπ εοηνοπίέ α]ησί α πιαίίρας5 Πβετος2 

Το. Ῥοτιετῖηί, 5ἱ Ί]]ος ἀθείοτπιαίος 

955 Μαφία επίπι 5ροσίασ]α ΙπΕΕΓΟΓΙΠΩ 

νιἀοτίηί. 

Ῥεϊποϊρϊ Ἱαουπάα δαπΐ. 

Ουῖά, οἵο, ἀο]ογαοπα 1εας αἀάστε γί5 2 

5ο]απ1, θέ τοςιχσεηί, αία ΟἨτίδία5 τε5ιιΓ- 
τοσῖέ. δεἆ οἱ νεκροὶ Ἠϊο 5απὲ σαάανεγα, 4158 
5επ1Ἱρες οτιπί ϱαάανοτα οί πΙΠ(ΙαΠα Τ6- 
ευχσεπί, 5ἵ πι]]α ασε τοςυγτος(ῖο, εἰ ὅλως 
ΝΕΚΡΟΙ οὐκ ἐγείρονται: εἰ Ρτοϊπάς, 51ροἵ- 
Ώυα τος οτί Ῥαρίίσπαας, αὐΙ οογρογῖθιε5 ὸ- 
5ιιγγεοέιγἰς Ῥτοδρϊιοι, Οτία νἰάσίατ Ἠιι- 
Ία5 Ἰοοί ἀἁΠοιι]ίας οκ ποπ οοπβϊἀοταία εἰ- 
Ἡρεῖσα κἱσπΙΠοαίοπο γοοῖς ἐπεὶ, παπι, εξ 
νεγΏῖ ποιεῖν Ῥτο {ιογί[ασεγε, αοφιΐγετε, αἳ 
ὑπὲρ σφῶν νεκρῶν Ἄγο οαζαυεγίθις, ῬτορίεΓ 
οαάανοτα, σταξῖα οαάανογιτη. απ εἱπσιι]α 
ηημ]ς εχειηρ]ῖς αἀφίταῖ ροβδαπίέ. ΜΙΠΙ 
πο νο] πηηίπια αυϊάσπα ἀϊβῃοιι]ίας Ἠος Ἰο- 
«ο νΙάείας, Ἠῖς οοσπ]1ς. ἸΜαχϊταϊ αἆ 56η- 
5ι1πᾳ ΠΙΟΙΠΕΠΗΙ (5α.ρε) 5απί Ατομα Νο- 
νο Εαάετε: ]εοί ἵπ νεγδιοπῖρις οί 4ΠΠΟ- 
ἑαΠοπῖρις [ρ]εγαππφιε] πεσ]αο. (απάθ 
πα]]απα ἀῑδετίππεη, αΠαπι(άαπα ἱς τηας- 
ΏΝΤΩ, {ασίατη Γαϊξ Ίος Ίοσο Ιπίθς νεκσοὶ 6 
οἳ νεκροὶ: αΠδῖ, Ιπίθι ἄνθρωποι εί οἱ ἄνλρω- 
ποι: Ῥώμην 6ἱ σὴν Ῥώμην: ἄλλην θί σὴν 
ἄλλην: ἸἹεριχὼ οἳ τὴν Ἱεριχὼ, ἃςο.) ΜΠίο 
ααοά εί Τετι]]απας Ώπο Ῥαιι]! ]οσαπα 
Ἱία Ιπίς]]οχοτῖε, Ην. Ὑ. αἄν. ὙΤατοῖοῃ. Ρ. 
475. ΑΔ. ο. Ῥατῖ». 1675, {οι. Ισ εί 
Ότο πιογέιῖς ἐἰπσια, Ῥγο οογρογίδι5 (5οῖ]. 
πηοσ{α15) οδί ἐἴπσιεί ; Ππογέέέηι Επίηι ογΡ5 
οδίοπιά(πιι. Ὠϊνεισα σχέσει Ἰοη μπιτ 4ο 
νεκρῷ Πιογίμο απο, οί 4ς τῷ νεκρῷ οπ]α- 
Όεγο ο]. Ἰπ ρτῖοτο σαδα, νο]αταας πλ] 

Ριαείογ 5εραγα(ἴοπεηι απῖηι( α 60ΥΡΟΤΟ. 1Ἠ 
Ῥορίεσῖοτο, 1οᾳΣ 46 ϱο αιιαςῖ 4ο Ιαρίάς, 

ἆο 1ϊσπο, ααί ᾳαα]ΐροι αἰα ροτίῖοπο Ἱπογίϊς 
πιαίρτϊία. Λαγκῇ. 

956. ΑΔ. Τιῶς: σὰς σεμούσας οὗ χρεὼν 

ψαῦσαι τέκνων») Τη 0οἆ. Ἑ. Ίας Ἱία ἀῑς- 
Ῥορίΐα 5υηΠί: ΑΔ. Πως: ΘΗ. Τας τεκουσας, 
δες, 5ἶπα Ἱπίοιχοσαίίοπα. εέ τε]ῖηια αδᾳαςα 
84 ν. 966. Τηρ5εο πια]ο αγ ραυπίασ. 

Λ{αγᾖ!. 
954. Ἐτο ἰδοῦσι ααοά Οοάά. οι οὐ]. 

Ρ]ετῶᾳιιθ Ἠαῦοπε. Ῥανπεσῖας οὐϊά1ί ἰδοῦσα,. 
εί ία Α]ά. Ἠσινας. ει Μϊ]οπας, Ἰήαγκ]. 

Αά ἡλλοιωμένους Ῥτον. οὐδοιναί Ίος : 

χΧ2 

ἐ6 Τ] φ᾿ασίί οπ ἅα εἸαπσαπιοπί ορότό ρατ 
Ία Βαιπιπο ἅα Ῥιασμος, οι ο ]α]ίότα ο 
παίιτε]]ο ἆοά Ίειχς ἰταῖί Ῥατ Ἰο πιοτί ϱέ 
ρατ Ἰᾳ ίθπς. Ίαπς Ία 5οὐπο 1. ἀο ]αοία 
5. οᾳ α να ]ε. 5αρρ]απίες επ]ρταςςοχ Ίες 
εοτρ5 ἆᾳ Ίαιτς Πἱ5, εί Αἀταρίε Ίος 1ντο, 
οπίχο Ίδιτς ππαῖης: ππαῖ Ῥρτοραβ]οπποπέ 
Ία Ρριό(ό πα Ίειχγ Ῥοτπιοίίοῖέ ρα» αἱοτς ἆο 
Ίονοχ Ία νοῖ]α αιῖ Ίε5 επνε]ορροῖέ, δέ 11 οδε 
εργίαίΏ, Ύ416 Ίο. Ῥϊεπδόαηοε» (Ππόαίτα]ες 
ἀενοῖεπί 5᾽ΟοΡΡΟΡΕΥ ὰ 66, αα᾽οπ οβτῖί αιικ 
γοιικ ἆά5 εοτρ5 ἀόροιί]ε». Ἡ πιο ρατοῖε 
οερεπάαΠί, ᾳπθ Ἰε επαησοπιοπέ απο ΤΠό- 
εόο ογαῖπε ἆοβτῖτ αιικ Ατοίοεηηος, ο5ί ϱ6- 
1υΐ ᾳαθ ἀοῑέ οπ15ος ]ε ἔειι ἆά Ῥις]οεΓ, 

2εεΚ. 
9565. 0904. ΑΔ. νεκρω ΡΙΟ νεκρών. Οοἆ, ΟΆ. 

υέγΙπη( ας, νέκρω νεκρων. Οείετα τεςίο Ἠᾶ- 
Ῥοτο ρυίο; [ποαιε, Ρχο χ᾿ ἅμα τῷ σέλει, 
ορι5 6556 ὠρειφώτων, ΓΕ7γο Ο«Ε5ΟΥΙΠι; Ἡθ- 
4ἳπς σραυµάτων, (6 πικρῶν Ῥτο νεκρῶν;) 
ηθηιιο αἱμακτῶν νεκρών. 04159 οπιπῖα α νι]- 
σαΐα π]παϊς οποσπη]ίοχ αρειπί, Μαν. 

χ᾿ ἅμα τῷ τέλει. Ππίετρτοίαίας Ματ- 
Ἰαπά 5 οἶαπι [αἰπνιί οι πιοτίε, Ἱ. ο.] 
«/αεῖπι ροδέ πιογίεπι. (Οοττῖσεῦαί Ἐγτννῖί- 
{1δ: χ ἅμ ἄνωφελεε. ἘῬαι]]ο πιασῖς Ρ]α- 
σοι Τουρίϊ οπποπάαεῖο αἆ Ῥυϊάατη ν. ὦτει- 
λὴ, Ὦ. 9. 189. Ῥτοροβίία: 

Ν ν ”’ κ , ΕΕ . - .. 

πιρὰ γὰρ ὄψις αἷμω 1: ὠτειλαί νεμξὼν. 

δαπσιῖς οἱ υιίπιογα πιογέογιι Όἶδι διπιέ 
ασργῥα. Ὑοθτιπα ποπ οἷο Ἑατίρίάςς τα(ῖο- 
οεἴπατί θοἱοε: Ῥεγιογίπέ, φιία δρεείασιζιτη 
Λος αοεγύιηι οτε. Απ Ιεσεπάπη: 

-- ΄ ϱ Ρο ΄. 

Θη. Τί Σῆτα λύπην ταῖσδε προσἈεἶναι Ὑέλεις: 

ΑΣ... Πιμεα) γὰε ὄψεις χάρµα τῷ τέλει νελρῶν. 

Θη. Ολουτ”, ἰδοῦσαι τούσδ ὢν ἠλλοιωμένου-. 

Άδο. Νικάς" 

σῷ τέλει νεκρῶν να]αί ϱγἰπεῖρὶ πιοτέμογιτη. 
Φῖο σῷδε Καδμείων τέλει, ἆ9δομ. Βερί. 9. 
ΤΠ6Ρ. ν. 10556. συνέδοξε Κύρῳ τε καὶ τοῖς 
Περσῶν τέλεσι. ΧεπορΗ., ΟΥτορ. ΤΡ. ΥΤΗΙ. 
ο τ 
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ΑΔ. Νικώς' μένει χρὴ τληµόνως" λέγει γὰρ εὖ 
/ κ / 

«Θησεύς. ὅταν ὃξ τούσδε προσ9ώμεν πυβὶ, 960 
᾿Οστᾶ προσάξεσ». Ω ταλωίπωροι βροτοὶ, 

960 Τέ ατᾶσδε λόγχας, καὶ κατ ἀλλήλων φόνους 
ΤίΦεσθε: παύσασ5. ἀλλὰ λήξαντες πόνων, 
”Αστη φυλάσσε», ἤσυχοι µε ἠσύχων. 

Σμικρὸν τὸ χεῆμα τοῦ βίου: τοῦτον δε χρὴ 955 

4ά. ὙΨϊηποῖς: οροχίθί ΠΊάΠΟΙΘ ραβθηίθΓ: ἀῑοῖε οπῖπα τεοίε 

Τήεδει. Ομ αὐέθπη Ίδίος Ἱπηροδιιετῖπηα5 1ση], 

Οςςα οοηνεΠθίῖς. Ο παῖςοσῖ πιοτία]ο», 

960 Ουἷά «οπαρατα!15 Παρίας, εί ππυίαας εοεἆες 

Ἐαςσῖεῖς 2 ορρραίο. 

Βοτναίε υχρες αῖεα οαπα αυ]είῖς. 

Ωυἵη νος ἀεδίπεπίος α Ιαβοτῖρις, 

Ἐεος Ὀτενῖς ο5ί νυ/ία, οί 64Πῃ οοηγνεπῖ{ 

ΈΏεσεπι Τη{ετογαπα ἱδαρας εροείαου]ῖςες 
ορίηίοπο είεγατω ἀε]εείαίαπα ϱ556 ἀοςθ- 
ῬΗ, ν. 75. Φίεδῖεμοτας αραιά Ῥ]α, ΟΡ. 
Μου. Ρ. 701. κήδεώ πε στοναχάς τ’ ᾿Αΐδας 

ἔλαωχε. Ἐρίσταπηταα ἵηπ Ὦϊοσεπεπα: ᾿Αΐδος 
ὦ νεκυηγὶ, κεχάρµενε δάκρυσι πάντων. ΑΠ- 
Ειοίοσ. Ἡ. Ρίερῃ. Ρ. 984. Αρρορίίο ατ- 
χο εἴίαίις 1 αείατῖο αἆ δια Περ. ΥΠ. 
919. ἍἸΙάεο ππιι{ίεγεδ δοἰαφ ἴπι ζωοίι ογα 
ἴασθγατε, ιΐ δαιβιεῦιε οδίΕπ5ο Ἱπ]ογίς 5αξϊδ- 
λαϊ. ἸἩΜασπαπι Βυῖς επιεπάαξίοπ δροςίοτα 
ἀαΐ νοα νικζς, οδίοπάεπς αΠαας, Αἀγαςίαπα 
ΏηοἨ 5ίαέΐπα, ηες π]ςί το ραιΗςρετ ἀ]δοερία- 
ία, ἵπ Τηο5δ6ῖ 5εηίοη{ἵαπη {ΤαἨ511596. 

Μ4μςς. 
Τουρ. αἆ βχπιαπιάσπα οοπ]θοξυταπα ]αιι- 

ἀαι Ἠοπη. Ἡ. ϱ’. 86. ες. ὠτειλαί. σραύ- 
µατα. Ἡαπς οοπ]εοίταπα ρα χο 1θ- 
αρυῖ. παπα 1. Ίαπι ἀιάνπα πποσγεαΙ εγαηί, 
μέ σαησιῖ5 ΕΟΓΙΠΙ οοησε]αίιις {πῑςςο ν]ά6- 
βίυγ. 9. ἀῑοιπίατ ν. Ἴ6δ. 5. αὈ]ι 6.5. 

3εε]:. 
μεθ, πικρὰ γὰρ ὄψις ἀρειφάτων πέλει 

νεχρῶ»ν. παπι αοεγύι5 ἐδί αἀδρεοίμδ εαἀαυέ- 
γι ΠοΥτο οὔδογαπι απί πικρὰ γὰρ ὄψις 
σραυµάτων πέλει πικρῶν, 8ἱ11 σιχρὰ γὰρ ὄψις 

αἱμακτῶν πἆλει νεκρών, οαάαυεταπι ΕΥιιθ- 
ἴογιπι. Πεὶδ, 

Ἠωιπο νοτειπα, αά ἵπ νι]σαῖς Τηεςοῖ 
ογαί, Αἀταςίο ἀατὶ οροτίεραί. ἸΤησεηίοσα 
ερί οί Ρεγε]εραπς Τουρ οοπ]εοίάτα 1η Πο- 
ας αἆ Ῥι]άαπα Ὑο. 1. Ρ. 406. σπικραὶ γὰρ 
ὄψεις αἷμα κὠτειλαὶ νεκρῶ», ἵπ (πα τωβ]]επι 
ποηι]ονῖκεοι ΝΠαδστανῖας, απατ Ῥτοίυ]]5- 
5εί, ας ποπιϊπϊ ο55οπ{ Ρ]ασϊίπτα. Βεςξίο 
το Ίρδα ν]ἀεραίις Τουρί οοπ]εσίήτατα 

τ 

θ6ρΙΘΥΕ, ααοά εί 5απσαἴποπα, 6 ἵπ ρτῖ- 
ἆρπα τηοτίως, οοπσε]αξαπα Εμΐςδα πεοθδδθ 
6556έ, δὲ 5µρτα αὐ]αῖ «ε5δε ἀῑεργεπέαχ, 
Αζμα 5ἱ 9ΡεείανΙε, τοείᾳ πποπεί: ατα ματ 
Ιπ Ῥοδία, οἱ ἵω Ἠυ]αςπαοάϊ το ταῖπμς αοςι]- 
χαξις θδί, οχοιςατί Ῥροίθρε; δἵπ ὠτειλάς, 
Ἠα πο οταἆα νυ]ηρτα, 564 εἴσαίτῖσθς πο- 
ἰαπί. Χεπορβοπ Απαῦὺ. Ι. 9, 6. καὶ ἄρκ- 
σον ποσὲ ἐπιφερομένην οὐκ ἔτρεσεν, ἀλλὼ συµ- 
τεσὼν κατεσπάσ»ἡ ἀπὸ σοῦ ἵππου. καὶ τὰ 
μὲν ἔπαθεν, ὧν καὶ σὰς ὠτειλὰς φανερὰς εἶχεν 
σέλος δὲ κατέκπανε Ἐθυϊάεπα Ῥτορίμ5 ε- 
ατα αἆ Ἱρτογάτα θοπἱρίαταπα εογτῖϱί υε]πα 
χάσµατ᾽ ὤτειλης νεκρῶν, δῖ ηπος εησυ]α- 

Τοπ ὠτειλῆς Ῥτο Ῥ]υταἨ Ρορίίαπα αεοϊρίατη, 
εοἆ οοπδυ]{ο 5ἷο Μεπἰρέυπα Ρυίστη, αέ β)σηῖ- 
Πεατείυχ νυ]πας, οκ απο αμῖδαμε ΠΙΟΤίΠΟ- 
γάπὰ Ῥεχής»θε. Οοἆ. Α. εί πίετααε Ε1οχ. 
νεκρῷ. (οἀ. Ο. εί Ἠου εἰ νεκρών. 

ΜΗεγπια, 
966. Μοαίπιπα ροβοῖί προσθεῖναι. εἰ ία 

Ἠαδεί Δ]άϊῑπα. 5ἵο οί Ἠοεαιμίας. Ματ]. 
907. σληµόνως, γαϊεπέετ: αί 35εβγ]. 

Χομφ. 746. Τὰ μὲν γὰρ ἄλλα σληµόνως 
ἤνπλουν κακά. Ἠεϊδεῖας, τλήμονες, 8υΐ 

σλήμονας. Μαγλ]. 
959. ἸΩ, σαλαίπωροι βροτοὶ, Τί κπᾶσθε, 

διο.] Οοάεκ Ο. βροετων. Ἠεείε, αίέ ατΏ]- 
ποτ. Ὠος {οτίε νο]υῇέ: 

"Ὦ ταλαίπωροι βεοτῶν 

Οἱ μτᾶσ»ε λόγχας, χα) κατ’ ἀλλήλων φόνους 

ΤίβεσἈε, παύσασθ’. ἀλλὰ λήξωντες, ὅτο. 

τί γ. 754. 

Ὢ κενοὶ θεοτῶν 



ἹκΕτίιδΕΣ. 920 

ε εω Ν ΔΝ λ / . .. 

Ως ῥώστα, καὶ μὴ ἕυν πὀνοις, διεκπερᾶν. 

986 Χο. Οὐκέτ εὔτεκνος, οὐχέτ εὐπαις, στροφή. 

Οὐδ εὐτυγχίας ρέτεστίν μοι 
Κουροτόκοις ἐν ᾿Αργείαις, 
Ο089’ "Αρτεμις λοχία 960 

Προσφ»έγξαιτ' ἂν τὼς ἀτέκνους, 

970 Δυσαίων ὃ ὁ [βίος. 

Τεαηδῖσοτα α παπα {αοἱ]]πης, οί ποπ Ῥετ ]αβογε». 

ζἱο. ο επι απορ]ίτις Ῥοαία Ἰοτίς, πος απαρ]ίας Ρχο]ο Γε]1Σ, 965 

Ἄεααε 5π1 ραγεῖσορς ΓεΠεἴ(αιῖς 

1πίοτ πιαίος Ατρῖνας. 
Κεφιο Πίαπα, αμα αἆοσί ρατατίεπρα, 

σα]ιιίθί πος απηϊςεῖς Ἠ0ετῖς. 

970 ἸΜίδετα ααίοπα επί ντα: 

ο] 4. ᾿ 
Οἵ πόξον ἔντείνονσες, 

Φίλος μὲν οὐ πείθεσ-ε, ὅτο. 

ποῦ αἆ οπιπος πηοτία]ες 5ειπαο ἀῑτίσῖτατ, 
εὰ αἆ ϱο5 5οἶαπα ααῖ οσο νοὶ Ἰδίιά {4- 
οἶσπε; αιοά εκ ρατάίοπε Ππίε]Ησίέατ. 
Ἐοάσπι ΠΟΤΟ Συσμενεῖς βροτῶν, ν. 508. Βεᾷ 
ταλαιπώρους βροποὺς, ΠΟΠ βροτῶν (ν. Τ48,) 

αι]α ἆς {οίο σεποτε Ἠωπ]απο. «ατΕῖ. 
οσοὶ,] 19. Ὦ. βροτώχ, πηπάε ἉΤατκ- 

Ιαπάυας: 

-- ὦ ταλαίσωξοί βεοτῶν, 

οἳ μτῶσθε λόγχας, καὶ ρωτ ἀλλήλων φόνους 

σίεσ»ε, πωύσασ». ἀλλὰ λήξαντες. -- 

Μιας. 

᾽Αλλὰ, οἵ οἴπορτα οι Ἰασίο, τεβετίασ 
αἆ Ῥταστοξξαπι Ιπίιτοσαίίοποη, αιαθί 
ἀῑπῖςεί μὴ απασβε λόγχας. Χεοπορ]οῃ 

ἸΜαπι. ουχ. 1. 9, 9. πῶς οὖν, αὐτὸς ὢν 

σοιοῦτος, ἄλλους ἂν ἢ ἄσεβεις, ἢ παρανόµους, 
ἡ λίλνους, ἢ ὠφροδισίων ὠκρασεῖς, ἢ πρὸς πὸ 

πονεῖν μµαλακοὺς ἐποίησεν : ἀλλ ἔπαυσε μὲν 
φούτων σσολλούς. Μασῖ5 ἴαπιεη Ῥ]ασετεῖ, 
οἱ Ἰεσετείισ: παύσαν᾽ αἷμα, λήξαντες πόνω». 

Εογηιαππ. 
961. ΤίΦεσθε φύνουε, οαἀσς ]αοἰέ: Ἰπ 

αοἴνο, ήσω φύνον, Ῥδβος]. Τ8δ. αἷμα Αέσ- 
9αι, Ότοςί. 834. φόνον σιθεῖσαν, 1οἨ. 1235. 

Λ{ατκί. 
965. σὸ χοημα τοῦ β/ε] για 5ραἴωπη, 

νοὶ µδυτα: ΑτσίορΏ. Νερι]. Ω, Ζευ βασι- 
λεῦ, σὸ χοῆμα τῶν Νυκτῶν, Βελο]ῖα»ί. τὸ 
μέγεθος καὶ σὸ ἕκταμα. «οἨ. Ῥτοάφυς. 
Ῥαρε νοτο σὸ χεῆμά σινος Ῥοπῖαχ Ῥτο σι 
«ἰτωρ]]οῖίετ, αί συώγκαλόν τι χρημα παρθέ- 

νου, Ῥγο ραζολεγτίπια υἱγσο. ].μείαπ. Ἐ 
Χ 

έππο ηΙμΙ] α]ῑαά θ5ί σμικρὸν τὸ χρημα σοῦ 
βίου, 4 ατα σµικρὸς ὁ βίο. ο ασῖα τὰ Ἠ[ρ- 
Ῥοσταξῖς ΑΡΜΟΓ. 1. Ὁ βίος βραχὺς, ἡ δὲ σέχ- 
νη µακρή. «Ταγπεδ. 

964. Αά ἄπεπι Ἠτ]ας ]οεῖ Έτεν. παοπεί, 
ΠΟΠ Πθζθσρατίαπι ἨΝΠιςστανᾶ πιπίαᾶοπεπα 
1π Ῥειεοπίς ἀῑςιιριεπαϊς Ίπάε α Υ. 955. 
νῖάοεϊ, αιῖα οπηπία εοπηπποάς εκρ]εατί 
Ροραΐπέ. «έ Οµ τεππατηιο αἱδοπωεηέ, Ιπαυ1ξ, 
Ίε ἀεςδεῖη ἆπ Ροξίο ἆαπς οείίο 5εὐπα. 1 
βαῑι τονίος Ίᾳ εἶοεμΓ 5αχ Ία 5οὐπο Ῥοισ 
}απίτησσ, Ῥεπάσπί α1ῑε Ίε5 ο5ε]ανες ἀτες- 
ςαπί Ίε Ὀιισμεχ ἆᾳ Οαραπόε οί ρου αμ Ἡ 
αἴέτ {όπιοίπ ἆ᾽απ ἀόνοιοπποπί 4 Ἐνὰάπε: 
Αἀτασιο εἰ Τμόσόε 5ε τεῖγεπί ρτέεόἀ6ς ἄα 
οοπνοῖ: ο Ίθιχ τοίοιχ ἀοππετα Ἰει ἃ ἄε 
ποινοααςκ ππονεππεης απ’ ΠΠδρίτετα Ία νε 

4ο 1.τηθ, οἳ 5 ταρρογίετοηί 16 οεπάτες 
ἀο5 σιευτίθυ5 αι Ἡς γοπέ επςενο]ίτ.”.ΒεοΚ. 

968. "Άρτεμις λοχία) 0904. Α. Λοχεια. 

Τ)αονῖς πηοάο τοσία ἀῑσίτας, εἴ ππείγαπη 

γεισας υέτιπηνῖς στο. Οὐ προσφθέγξαιτ' 

ἂν ποὺς ἀπέκνους" εκ ορῖπίοπε ΥΕΙΕΓΙΠ, 

Ώεος εοἰ]οααῖ 5οἶετε εππα 5 4105 απᾶ- 

ναπί. απάς Ἠίαπα Ἰασίαί Ἠϊριοἰγίας γ. 

84. Σεὶ καὶ ξύνειμι καὶ λόγοις ἀμείρομαι. 

οἱ Ἐχεοεῖος αριά {σεμγ]απα Ἔσπτ. ἐπ. 

Θή. 675. ἀῑοῖι ἆᾳ Εταίτε 5πο Ῥο]γπῖες, 

παπι εχ φιο Ἰιαίιδ ἐδί, Δίκη προσεῖπε 

καὶ κατηξιώσασο, Ί)εα «Πία ἀϊἰσπαία εδί 

θα αἰ[οφια. Βεμο]ίαςτ. οί νίάείαχ Ἱεσῖςοε 

πζοσεῖδε. Ὑἱὰε Βορμος]. ΙΠῖέ. Α]4.5: Ἠο5- 
αἽπα Τρη. Τατ. 1447. Ῥ]αιατεἨ. ἵπ Να- 
τα, Ρ. 69. Ὦ, οἳ {αγεπα]ετα βαι. ΥΙ. ῥ50. 

ΜΗατκῖ. 
Έΐαηπς ποίατα (Ματκ]απᾶϊ) Ἰασάαί Ὑαἷς- 

Κεπαπίις αἆ Ειπίρίά, Ἡτρροίντ. 83, 2οη, 
-- 
«2 
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/ 

Πλαγκτὰ ὃ ὡσεί τις νεφελα, 
.[. 

Πνευμάτων ὑπο δυσχείρων ἀϊσσω. 
« μι / ε Δ ΄ 
Έπτα µατερες, ἑπτὰ πούρους 

, η 2 ε / 

ἘγειάμεὈ αἱ ταλαίπωροί 
᾿Αργείοις. 976 Κλεινοστάτους ἐν 

ἀντιστροφή. 

966 

Ν ν .”/ 2 

Και νυν ἀπαίς, ἄτεκνος 
/ 

Γηράσκω δυστηνότωτος, 

ΒΙοιέ αιίΘΠΙ ΘΙΥ4Π5 η] ϱ6ς. 

Α σαν]ς νεπΗῖς Ππρε]]ος. 

Βερίεπα πηαίτες, Ξορίεπῃ Ἰρεχγος 

Ῥορετίπιας πηῖδεγα», 

Ἐταςίαπ[ῖρείτηος Ιπίεχ Αχρίνος: 

Έε τυπος 5ἵπο ΠἨροτῖς, 5ἶπο Π15 

ΒΘΗΘΡΟΟ 1ΙΠΙΡΘΙΓΙΙΩ8, 

969. προσφ»ἐγξαιτ’.] Ἐτιαϊίο Π]αρίταί 
ἹΜατκ]απάι5 εκ Ἠρρο]. ν. 84. {9δεο]ιγ]. 
Ρερί. ϱ. Τπερας ν. 675. Βορμος]. Ιπῖέ. 
Α]ασῖς. (5ο. α. Υ. 14. αἆ ν. 18.) ΤρΗϊΡ. π 
Ταυτ. ν. 1447. Ἑ]υίατομ. ἵπ πα. οτ1- 
νεπα]. Φαΐ, 6. ν. 90. Ὑεταπα ααῖα Ἠος 
ΙΑΥΙΦΕΙΠΥΙΤΗ, Ὠθς Πηῖδί οστασ]5 οαἱριςάαπα 
οοπΏσ!{, τωα]ηῃ, οἱ Μ 93, Ῥγαβογοπί, προσ- 
δέρξατ’. Μιςσ. 

971. ΑΙά. πλωκτά. Πενπιατιπ. 
9732. ἀῑσσω.] Ττῖδγ]αραπι οδ Ῥρεῖπια 

Ῥχενί. Ὑϊάε ποίας αἆ Μανία Απῑοῖςε. οἆ. 
Έ]ειδοἩ. Ρ. 501. Τη Ολοχῖς ποπ Πθοθςςθ 
εταί ᾽Ατσικίζειν, εἰ 5οτῖβεγε αἴσσειν ἀςεγ]]α- 
ϊεθ. βεά οἱ ἀΐσσω ΕΊςγ]]αβιπα οσσιγτῖέ 
1π Ηεσι). 51. 1η Ταπηβο. αἆθο τέ πέτοιιο 
1ηοᾷο 5οτῖροτοπέ ΑΙΟΙ, αἴσσω οἱ ἀΐσσω. 

Λ{αγᾖ. 
97”. δυστηνόσασοε,] ἈῬ]αςοί ἨοϊνκΙ οἱ 

ἸΜατ]]απά1 δυσσηνοτώτως. ἸΗιωσ. 

δυστηνότωτοε] Μ. Απίου. ἹΜιτοίις 
γατίατ, Τ,οσῖοη. 1,. ΧΥΤΠΙ. ο. 12. τοοίο οκ 
ἀῑεοπῖρις ἀριμουμένη οί Ίσχουσα Ῥτοῦαξ, 
ΡΕΥΡΟΠάΠΩ 5εηυ]οσῖς 6550 5οχι5; 5ο ἨΟἨ 
6ᾳπετεςίε αβΗτπηεί,]εσεηά ΙΤ δυσσηνοτώτη; 
Ῥοίεδί οΠΙΠι θέ δυσσηνότασος Αίάοο αῑοῖ 
ΡΟ δυστηνοτώση. Ἐ]εσαπίος αὐίεπι ἆο 
δεπῖύιι5 ἀῑεῖι Ῥοδία, 1]]ος οὔσ᾽ ἓν σεῖς φθιμέ- 
νοις» οὔσ᾽ ἐν ζῶσιν ἀριομεῖσθαι, (Ίοῦσο 6ΙΙάΙΏ 
χορΒι5, αυ απα ἀἆαιέες Ίάεπι 4ε ον πίάαπζ- 
ὅις ἀῑχῖες τί εἰ Ἠ]αμίις ἆο [ογηιἱάοίοδα 
νΙρΙπϱ) αιΙ οἱ Ἰάρο αἰίθγυτα Ῥοάςπι {π 
Οιατοπ5 ογπηρα ἨἩαβοχα ἀἰσιπίαχ,. Το 
ϱ05 ν]άρας α Μ. Απίοη. Μιτοίο 10]άρπι 
οἹαίο5. Ἰαγπε». 

919. Οὔτ' ἐν ζῶσιν ἀρίθμουμένη,] Ἐκ Ίου 

{ωπα]πΙπο οο]]]σίε ἩΜαχοίις 5οεϊρεπάπα 
6556 (ν. 977.) δυστηνοσάση, Βθτηεξίο νυ]- 
σα{αΤΏ Συσπηνόσατος εκ Ίποτε Α4ῑοο ἀείοπ- 
ἀεπία. Ἐοτίο 5ογῖρέἁτα 1Ρῖ Εαοτῖέ δυσσηνο- 
σώτως. 6 Ἱία Ἠο]ϊςκίας, 

Ώτο ζώσιν οΏηΠε» Οοάΐςες (σασί Ίοσιπί 
ζωσισι, οί νετδι Ῥγοχίπηρ απίρεράεπῖ φ9ι- 
µενοισ, εί 5εαιεΠί εχουσα. [ΠΗεαῖις 
Ἰεσῖί, Οὔτ) ἓν ζώσιν ἀριθμητή. ΏΙ8ΤΟ, Π 
ἄρι)μητὴ εχρτίτααί πιπεγαία, Ἰάεπα ᾳαοά 

ἀριμουμένη. ἨΗ εδγεβῖας: ᾽Αριθμητά. ὀλίγα. 
Ἠοταίῖα5, οριζιδ ππιπιοταβί]ῇδ, αέροίε 
ῬΑπνῦς, ὅτο. Ἱ. 6. ἄριμησός. ἸΠεοοτίε. 
Ιάγῃ. ΧΥΠ. 8τ. ἀρι)ματοὺς ὦπὸ πολλῶν, 
πιιπιεγαθίζες (1. 6. ραιοῦ) α ππιωςῖδ. ααἴρας 
ΏηΟΧ οΡρροπίέιις ὀνάριθμοι, ν. 90.] γα]σα- 
ία το]ῖ ν]ἀσέαχ (Μαείεπι15) τοείο Ἠαβετο, 
σῖν ἄ ἵπ απΗδίορµα ααια οἷηί 5Υ]]αῦα» ε 
1η δίχορβα, εί ἁΠαπαριις ϱἵμοῦμενη εἰοχῖ- 
ΑΤΩΡΟ σῖς νεφέλᾶ.  Ὀθηδια ςΙπηϊ]α Ἠαμες 
Ιη ΡορΠμοσ]ς Απάσ. 869. 

: μας ὃν 
Οὔτὴ ἐν βροτοῖς, οὔτ᾽ ἐν νελροῖσε 

Μέτοιμος, οὗ ζῶσιν, οὐ οινοῦσι. 

Ἐν σος φθιμένοις, υάἱ Απίμο]ος. ΤΙΠ1. 6. Ρ. 
211. ἸΩ ἕένε σὴν σποργὴν πῴν Φφβιμένοισιν 
ἔχει" δεῖ]. Μάξιμος ἔχει. νῖάο αι ρταςς- 
ἀαπέ, να]σο αὐδυτάς, Ὡς ἵνα ----ἔηι ΡΙΟΩ 
ξένε----ἔχιει. ΙΟΥ ρα15 ΠΙΕΠΙΚΙ οτία ος ἀῑείατ-- 
αδ ρτοπιποίαίίοπο, α 5οτῖῦα Ρογροταπ Ἰπίθ]- 
]εεία, ὧς ἵνα Ῥχο ὦ ἕένε ἀεϊπὰς Ιπίργρο]α- 
έαπα ἔχη Ῥτορίαος Ίνα. Τη ναῖςι 1Ρῖ Ῥτα- 
οεάεηπίϊ ἀἰσάπσιεπάωπι, Σύν σε, γυναικὸ 
Καληποδίη, ἃο. «Μαν. 

ζώσω] Ὀτετααο Μ5. εί Ῥ. ζώοισι. Ῥτο 
ἀριόμουμένη, 4ος πιείχο πο οοπγεπῖέ, ]ε- 



ἹσΕ ΤΑ Ελ, 

/ -ω / 

Οὔτ ἐν τοῖς Φ»ιµένοις» 

221 

970 
-. 5 / 

Οὔτ εν ζωσιν ἀρινμουμένη, 

950 
Ν / . .. 4 . 

Χωρις δή τινα τῶνδ ἴσχουσα μοῖραν. 

Ὑπολελειωμένα μοι δάκρυα 
/ λ υ / 

Μελέα' παιδὸς ἐν οίχοις 

Κεῖται μνήµατα, πέν) έιοί 
/ 

Κουραῦ, καὶ στέφανοι κόμιαςν 

Ἄος Ιπίθς ΠΠΟΣΕΙΟΕ. 

Νες Ιπίθγ ν]νος πιπηργαία, 

950 

Ἠδοείαπί πι]ῇ Ποίτις 

ἸΜϊσογα», 1 ἀἆοππο ΠΠ 

ΒΘουδίπη αὖ Ἠ]ς 55 άποῃς απαπάαΠα 5οΓίΘΠΗ. 

Ἰασοπέ πιοπυππσηία, Παπσῤγος 

Τοήδήγα εί «οτοΏα οἴχοα «ΟΠΙΩΠΙ οχροτίε5 

σοπάιπ}, η] {41105, αρινοµένη. Βίο ΑΡοΙΙο!. 

Ἠμοά. Π0. 1. μέλλον ἐνικρινθῆναι ὁμίλῳ. 
Μωςς. 

950, Χωρὶς δή σινα σῶνὸ ἴσχουσα µοῖρα». ] 

ἸΜαἰτῖ ταβῖο ροξέι]αΐ ιιῖ το δὴ χε5οΙβραιηιΙ5 
δὲ, ποὮ Ἱπν]ία οίῖαπι 5επίεηα. Ὑογςιις 
οδί αδγπατίείας εκ ἆπορας ἀοοππιαῖοῖς 
[ἀοομππῖαςϊς,] αποταπα ῬΡεῖος οκ αρἰτῖίο 
{το γε] αιατίο ρεπίαςγ]]αβο (ουῖ 1Π 5ίτο- 
Ῥ]μα ορροπῖέαχς ορῖέτῖτις 5εοιπάας Ῥατίέογ 
Ρεηίαδγ]]αδις) οἱ 5γ]]αρα εοηδίαί; αἰίοχ 
εκ αρΗχΙίο {εγίῖο εί αγ]]αμδα.  ἩἨοαίλϊ 
5υπί νειρα. (ΤΠ 5ίορ]ε σ. 973. Ἰοσί Ρο- 
τεδί Πνευματίων ὑπὸ εἰ τειϊποτῖ δὴ Ἠος 1900.) 

2Ηατχῇ. 
Χωρὶς] 1,εσετο Ροδειηί, αάρα5 παθίγαπα 

ΠΟΠ 5αΐϊ5 «οπγυοπῖτο ν]ἀθίωτ, χωρί. Ὑ1άε 
Ἐφπιο]οσίομπα Μ. Του ακρ]σαίίοποπα 
Ῥείεπάαπα ατρίίτοτ εκ Φορποε]. Απΐσοπα, 
ν. 1179. είδε. ἡΜιςς. 

952. Ι,εσεραῖιιχ µελέα, τε]αίατα αἆ μοι 
Φοτῖρεί µέλεα, Ἱαπχῖαιαο 5η επί ρς, ΠΟΠ 
{απα τηθίτῖ «αρα, (παπα θαοᾷ παιδὸς ΤΟΠ 
τοοία ἵπ ΙπΙΠο 5οπίεηία» οοἱ]οσαίατω ο5εοί. 

' ΠΗΕΥΠΙάΙ. 
984. καὶ στέφανοι κόµας.] Οπ]ἆ δἷηί σσέ- 

φανοι κόµας οκ Α]εοςί. Υ. 101. ἀϊδορτο ρο- 
{ᾳ5, Ἱπαυῖέ Ἠεα(Βῖτις, τιβί πηεπιοταίαχ χαί- 
σα ἐσὶ πρόθυρα σοµαῖον. ΤΜΙΠΙ νιἀείατ 

ΥΕΤΗΤΩ, κώστέφανοι κόµαι, 6ἱ οοπιῶ (1. ϱ. 
εαρι{) αἴπε εογοπα. Ψἱάς Ίοευπα Απεπαο, 
οἴαίιτα αἆ ν. 269. ἍἸ{αγμ]. 

Ἑ]ιίατο]ο ἀερεπίατ, ΟΡ. Μου, Ρ. Το]. 
τες νοσες, αυἴριας Ίοσπτ Ὠωπο Απρ] Πσα- 
πε Μαικ]απάας. Τάεπα ρτο καὶ στέφανοι 
Ἄδρας, ιοᾷ ππαπ][εςέο πηθηάοδΙτΏ ο5ί, 16- 

φοηϊρῖέ, κώστέφανοι κόµαι. Νοπ Ἰπρτοῦο, 5οὰ 
ΠΙΘΙΤη κὠστέφανοι κόµας Λοιβαὶ, ΡᾶΤΗΠΙ 
ααῖα πΙΙΠΟΣ πη{αΙΟ οδί, Ρατ αι]α οἷς 
Αδγπάείοπ υΙ(α{ΗΓ. Λοιβαὶ κόµας ἀστέ- 
φανοι, {ἰδα[ίογιοδ οσα» Ίιοτι εοτοπιαίώ, απῖα 
ἵπ Ἱασέὰ οοτοΏας Ῥροποβαπί. Τ]αΐο, Ρ. Ξ58. 
Α. Εά. Εἰοῖη. στολή γέ που ταῖς ἐπικηδείοις 

ᾠδαῖς, οὗ στέφαναι πρέστοιεν ἂν, οὐδ ἐπίχρυσοι 
κόσµο. Αἴλεπει5, Ρ. 675. ΑΔ. οἴίαίι» α 
ἹΜατκ]απάο ὁμοιοπαθεῖς τοῦ πεχµηκότος, κο- 
λοβοῦμεν ἡμῶς αὐτοὺς σῃ σε κουρᾷ τῶν σρι- 
χών, καὶ τῇ τῶν στεφώνων ἀφαιρέσει. πια. 

Κουραὶ, καὶ στέφανοι χόμας] ἈῬτοάσιις 
ας ἆς οοτοπῖς, εαάανοεσίρια5 ἱπιροηί 5οἱ]- 
5; Ῥοΐοςί Ίουις τοζετί αἆ κουρα), ια 5ἷέ 

{οπδιγ εί οἴγοιίαγεξ γαδιγῶ οοπιΦ. Νιάε 
ἆο Ίας το «ολ. Ἐϊτοεμπιαππϊ ἆᾳ Επωπογ. 
Ἐοπι, ἔ,. ΤΙ. ο. 19. οἵ 14. ἍΆῬατπε». 

Ομι]ἆ δἵηπί στέφανοι κόµας εχ Ας. ν. 101. 
ἀϊδοετο Ρροίος, αδῖ πιεποταίας χαΐτα ἔσὶ 
προθύρᾳ σόµαιος. Ἐκοιά[ξ νοχς5, οααῖ απο 

οηιεῥαίασ, ᾳπθππαιιο 5μρροά[ίαί Ἐ]αίατοὴ!. 
ΟΡρ. ΜΤογ. εᾱ. Ῥατ. Ρ. 594. 

Λοιβα), νεχύων φθιμένων τ'. 1Μεαίἠ. 

Λοιβαὶ, δτο.] Ἠ απο νοιςυ"Ἡ, ἴπι Ητῖς οπηῖς- 
5απη, 5οτνανῖϊ Ῥ]ι{. ἆθ ει αραιά Ώε]ρμος, Ρ. 
594. Ἑ. Ὠϊΐστα δαπί ΕΙ{ΤΕΒΙ νετρα, αυ 
Μίς αἀςοτ]ραπίατ: λέγεται γὰρ ὃ μὲν Απόλ- 
λων, ὁ δὲ Πλούτων. καὶ ὃ μὲν Δήλιος, ὁ δὲ 
μ ο. , η Ν -. ε ΔΝ ΄ . 

Α/δωνεύς: καὶ ὁ μὲν «Φοίβος, ὁ δὲ σκότιος" χα) 
νι « -- Νε , . 

παρ ᾧ μεν αἱ ἨΜουσαι καὶ η Ἰνημοσυνη, παρ 

ᾧ δὲ ἡ Λήθη καὶ ἡ σιωπή. καὶ ὃ μὲν θεώριος 
καὶ φαναῖος, ὁ δὲ νυμτὸς ὧϊ δνῶς ἄεργήηλοῖό σε 

ὕπνου κοίρανος" καὶ ὁ μὲν βροτοῖσι θεῶν Ἐλθισ- 
σος ἁπάντων, πρὸς ὃν δὲ ΠΠ δαρος εἴρηκεν οὖσ 

Χ 4 
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[Δοιδαὶ νεκύων φδιμένων,]. 
᾿Αοιδα), τὰς χρυσοκόµας 

980 
/ 

Δάκρυσι νοτερον ἀεὶ πέπλων 

9865 
/ 

᾿᾽Απόλλων οὐκ ἐνδέγετωαν. 
. 

Γόοισι ὃ ὀρρευομένα» 

λ ν. / / 

Ί]ρος στέρνω πτύχα τεγζω. 

[1 Ραπαῖπα πηοσίποσαση, ] 

985 θαπέιας, ᾳπος αατίεοπια5 

ΑΡο]]ο ποπ τεοῖρῖέ, 

Έτ οχε]ίαία-ππαπο Ἱποᾶβρας, 

1,αεΏγγπαῖς 56ππρεγ Ἠπο]άαπα Ῥορ]οτιτα 

ῬΠεαίπταπα πιαὰείαεῖαπα αἆ Ῥοσία5. 

ἄηδῶς, κατεκρίθη θνωτοῖς ἀγανώτασος ἔμμεν" 
εἰκόσως οὖν ὁ Ἐὐριπίδης εἶπεν, ληιβαὶ νεκύων 
Φθιμένων ἄοιδαί, ἃς ὁ χρυσοκόµας ᾽Ασγόλλων 
οὐκ ἐνδέχεται. καὶ πρόσερος ἤδη σούσου ὁ 

Σσησίχορος" µάλα σοι μάλιστα παιγμοσύνας 

Φιλε µολπάς τ ᾿Απόλλων, κήδεα δὲ στονα- 
χάς σ᾿ ἸΑίδας ἔλαχε. ΤΠ νεισι αιίοπη 1ο, 
αυεπι Ῥ]ή{αγοῖας 5εγνανῖέ, 5θη5ιι θέ πησίτο 
Πυρεπίο σε αἀάῑάι. Ἐα]Ιέαν οπῖτα Ματ]ς- 
Ἰαπάυς, σε ρο»ί ἀοιδαὶ Ἱηφοτεπάυτα Ῥαίαης. 
Ῥεησας ε5ε: ἐπῖδία Β]Π πποπυπηθηία πϊηῖ 
Ἱασεπί ἁοπαῖ ἀθίοπςῖ οτῖπες, ἀερορίίσαιια 
«σος, εί, ας πιογεαῖς Ἡραξῖοηες Γεταη- 
{αχ, «αΤΠΙΙΠα ΠΟΠ αεοθρία Αρο]ηπι, Ἀοπ 
οοη]εοῖδεεί ἨΠατκ]απάι5 κἀστέφανοι κόμα,, 
5ἱ αἆ νετ κεῖσαι αἰθηᾶῖςςοί, 

Ε{εγπιαπο. 
985. ᾽Αοιδαὶ σὰς Ἱερυσοκόμας ᾽Απόλλων 

οὖκ ἐνδέχετοι.] Ἑαίατεπις 110χο Ὦο Εἰ 
.ρυἀ Ἠε]ρ]ιος, Ῥ. 694, Ἑ. Εἰκότως οὖν ὁ 
Εὐρισίδης εἶπεν, Λοιθαὶ νεκύων ΦὈιμένων ἆοι- 
δα), ἃς ὁ χρυσοκόµωας Απόλλων οὐκ ἐνδέχεται. 
Αιοας 4181 {π ποδεῖς εχεπιρ]ατίοας : 
5εά ρτουι]άυρίο 1Ρῖ Παβοραίαχ Ἠϊο νογςι]ς 
ΕυατοἨῖ {6πηροτο, ΄Γοίαπα ία {ους ]ορί 
εί ἀϊκαπριήϊ Ροΐοςί, (μέ ρήήσηιΙς γογςις οἲί 
Ρατ» Ττουμαϊςεϊ οἱ οαίοῖ Απαρεβς!οἳ) 

Ὑπολελειμμένα µοι δάλρνω 

Μελέα" σωιδὸς ἐν οἴμοις 
.” 3 / 

Κειται μωήμωτα πέν Ύιμοι 
4 3 ΄ ΄ 

Κουραί, κὠστέφωνοι όμαί. 

[λαξανεμέων φΦιμένωνε] 

᾿Ααδωί 3 ἃς ὁ χρυσοκόµας 

᾿Απόλλων οὐ» ἐνδέχεται. 

Κεῖσαι, διπέ, ιά ποϊανῖ αἲ ν. 675. 1Τδα[{- 
0πε5, Ἱπααῖέ, ααας ὲΐς Έαεετα 5οἸεβαπαας, 
Ίαπα τωυίαπέαχ 1η χοὰς, ἰϊδαπιίπα ΠιογΗΜΟ- 
ΤΠ, 5ειι πιογίιῖδ. Ίωπς Υοίδυπῃ, Λοιξαὶ 

νεκύων φΏιμένων, ηΟἨ πϊςϊ Ργοσασῖο ἵπ ο0Ἡ- 
{εχίατα αἀπη]ςῖ, ααῖα Εοτίε α Μ398. πο 
είαριΠείασ: 5εᾷ ἀαδίατί ποπ ἀοθθί απ 
51έ 1ρδῖις Ἐχίρίαϊ. ὨῬοτσῖε: "« εί εαπ- 
{δ, απ]ρις ΥΘ6ΟΠαΤτε ἆοπιὴς5 5ο]οραί, Ίαπι 
νεγαπέαχ 1η πιώπῖας, αἳ ἵπ οαπίῖσα απο 
22οαῖς 5ιςεἶπῖ φο]επί, εί ας Αρο]ηηϊ οἆῖο 
5ης... ΝΠ] οπῖπα Παοίαοδαπα, πΙΗΤ] ηῖςϊ 
Ἰωίαμῖο Αροϊηϊ σγαίαπη οταί. νίᾷο 1ῑς- 
εἨγ]. Αραπη. ν. 10852. 1086. Ἐεεῖο αιι- 
Ί6ΙΏ ὁ χιρυσοκόµας ἆε Αρο]]ϊπο, αὲ Ττοαά. 
208. ΑπδίορΏ. Ὀρν. 316. Ῥιπάᾶατ. Οἶσπαρ. 
1. αὈῖ γοεαίαχ αὐφο]αίο ὁ χρυσοκόμας, 
ΎῬδαιε Απόλλων. Τη Απίμο]οςσ. Ἠεϊςκη 
εαΧΠ]. 510. Ῥ. 50. ᾿Απόλλωνι χρυσοκόµω, 
{οτί Ῥτο χρυσοκόµα, ηί Κισσοκόµην Διόνν- 
σον ἨοπιεΓ. Ἠγπιπ. ἵηπ Βαοςμιπ. σα 
(ῴδαὶ 5ἷο οπίπη Ίεσο Ρτο) ἀοιδαὶ σαπί οα-- 
ἀσπα 0145 ἆδου μολπὰς 5µρτα ἀἰχεταί Α- 
ἀτασίις, ν. 858. νεκρῶν ρήνους, ν. 99. παιᾶ- 
να σου «ωνόντος, {ηεηγ]. ΟΠοέρη. 149. 
αιοά Ίηπ ϱο οί Ἐπρίάο (Α]οες, 456.) 
Ἱπρχοβαί Θελο]ασίᾳς, α]α σαιᾶνες ΠΟΠ Πῖ- 
5ἳ Ίη τερις Ἰας σαπῖ 5οἱεραπί. αααπι ἁἷ- 
{οτεπίῖαπα οί 1ρ5ο {εεμγ]ας 5οτναί Ίπ ἵς- 
{ο ἀτατηαίο, ν. 540, 941. ]ϊσοί ἵέεταπα ἀΐδα 
σπαιᾶνα ἔσιμέλπειν 5οτϊραί Ἔπτ. ἐπ. Θή6. 
575. 

Νεκύων φΏιμένων πί 54Ρρτα ν. 44. Ἠεῖς]- 
Ίᾳς Απίνηᾶά, αἆ Όταως. Αιοιι Τ. ΤΙ. ρ. 
346. ἀε]εί ζοιδαὶ, απαπι Υοςςπα «θη5εί Πῖ- 
1] αἰῑιιά ο55ε ϱιαπ1 επιεπάαοποτα ανα 
οπρίϊοπῖρ λοιθαί. (᾿Αππόλλων ευ ἆιι- 
ΡΙοἵ απ, οὗ πηείταπι απαραρουιπ. ἘΈέ 
οχεάο αριά ἨοπΏεγιΙτη 1ἴα 5αρε βοιῖ ΟΡΟΙ- 
έετο Ίπ Ἠα]ας νοςῖ τεςίο οί ου]ααῖς οας]- 
Ῥμ5, ᾽Απσόλλωνι ἄνακτι εί «ἰπηϊ]ρι.) 

ήατᾷ7. 
Ματ]]απάις: «6 Ἠοοίε αιίθτι ὁ γρυσο- 

κόµαε ὰε Αροϊῖπε”  ΑΊοπις (ν. Υαϊς]- 
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990 Καὶ μὴν »αλάμας τάσὃὸ εσορὼ δὴ 
/ ”/ / »,ε λ 

Καπανέως ἤδη, τύρ,θον 9» µερον» 
. Δ 

Μελάδρων σ᾿ έκτος 

Θησέως ἀναςήματα νεκροῖς 
/ -- ; 

Κλεμήν τ ἄλοχο του καταφ»διμενου 
ο. -- -” / δις 

998 Τουδε περαυνω πελας Εὐάδνην, 

990 ΑΠ] ἐα]αππος Ἠοςες Ίαπι ν]άθο 

Οαραποῖ πιπς, 58ΟΓΙΠΙΦΙ1Ε (π]άΠΗ, 

Ἐσίταφαο α.άες 

Τηοςαϊῖ ἆοπα ἀῑσαία παογ{]5, 

Έτ Ιπο]γίατα «οπ]ασοτα ποτ] 

996 Ἠυ]ας Εα]πιῖπε, Εναάπετα Ῥτορο, 

επαν, Ὠ]αΐγ, Ρ. 161.) Ῥ]αωτομ. ΤΙ. Ρ. 
Ἴ65δ. Ἐ. Βεο]ῖοῃ ΑίποΠ. Χ Υ. Ρ. 694. Ὦ. 
Ῥοδία, {οτίας»ο Βεο]] ραΐετ, αραιά Ιοπεπα 
Ἱρ, ΧΤΤΙ. Ρ. 604. Ἑ. ἍῥΡον. 

᾽Αοιδαὶ, τὰς χιουσοκόµας ] Ῥ]ιίατολις, 

αὈῖ 5ργα: ἀοιδαὶ, ἂν ὃ χρυσοκόµας. 1.6- 
6επάιπα νο] ἄλιδαί 3’, ἃς χθυσοκόμας, γο] 

ευπα ἉΠατκ]απάο ἄοιδαί 9), ἂς ὁ χιουσοκόµεας. 
Μιας. 

956. ὀρ9ρευομένα] Τία ΜΡΡ. Ὦ. α. Εά. 
Α]ά. ὀρ9ευομένα. «μας. 

986. νοτερὰν ἀεὶ----ατύχα τἐγζω.] Μ55. 
Λ]άϊῑπα, εί εείεγα οί. Ἠαῦθηί νοτερὸν 
σσύχα: τεείε αίηιο ΑίΠςο, νάε αἆ ν. 4. 
Α{ε)λᾳ ποσα Ρτο ἀεὶας ππείτο ]εσῖί Ἡοαίμίας. 

Λ/{αγκ. 
Ώιο Ἐ]οτ. νοτρὀν. Ἠεγπιατ. 
989. Ῥτο τσέγἕω Οοἆά. ΑΔ. Ἑ. Ο. σαζω: 

αμαςῖ νο]ιήςθρηί σεύξω νοτερὸν, Γαοίατι ᾖι- 
φπϊάαπι: αϊί τεύξω µέγαν, «ἘΏ5εἨγ]. Ἐν άππεῃ. 
675. ἄγνωστον τεύζειεν, Ἠοπα. Ο4. Ν. 191. 
αιῖ 6αρο Ἱία Ἰοηιασ,. Βεά σέγγειν δώκ- 
υσι αδαΙςθίππατα οδὲ ἵηπ ᾿Τγασϊεϊῖς. νιάς 
Α9οηγ]. Ῥετς. 658. Νοδίτυτα Ἐ]οςίγ, 501. 
οί «θηῖῖος αδΙ. ἨΜαγε], 

τέγξω.] Ὀίοταιο 5. εί Ῥ. τάξω. 50 
αιο Ἰαϊετο Ρροίορδί σεύξζω, πάέ χθείο Οὔ5ει- 
ναί Ματκαπάα5, ααῖ {απιεη γ]σαίατη ΡΟΓ- 
μαί, ἨΜιςς. 

990. Βιιδρῖοθίασ Γογίαςςο αωςρίαπ], ἀ4θ- 
Ἰείο δὴ ςοτ]θεπάιιπα 6556, καὶ μὴν αλάμας 
μὲν φάσὸ ἔσορω. Ῥθᾷ Ἰπίτα ν. 1194. τάδε 
δ) παίδων καὶ δὴ Φθιμένων ὀστᾶ φέρεται. 
Ττοθά, 995. δοῦλαι γὰρ δὴ Δωρίδος ἐσμὲν 
χνονὸς δη. Ἠεγπιαπη. 

991. τύμβον 3 Ἱερὸν] Νἱάε 5αρτα αἲ ν. 
944. οἱ Ἱπίτα αἆ ν. 1010. ἍἈαγπο». 

995. Ῥτο Θησίος 0ο, Ο. Θησεως. ϱχ 
ΑιΠοοτΗπῃ Πηοχε, Νοπ απ Θησέος 1δί 

Ίοσαπα Ἰαῦοτο Ῥοσφεί, πέ Μηρέος, Το. 
1089. Ίπ ΙαπΙῦο ῬοηΠθΓεπα Θησέως. 5οά 
1η ΟΠοσῖς ποῦ ηορες5ο εγαί ᾽Αστικίζες, υά 
ἀῑχῖ 5Ἴρτα. Ἱπ βΒορ]μοςις (9άϊρο (ϱο- 
Ίοπεο ΟἨοσας ες Βεπίρις Αάῑοῖ5 ]οᾳῖ- 
ἔαχ Ὀοτίοο, νιάε οί 0Ποτος Ιοπῖ». Λ{αγκ. 

ἄναν ἥματα νεκροῖς δαπί νεδμπαοηία οἱ 
α]ῖα, ανα οσα πιποτειῖς οοπηρτῖ τηος οΓαί. 
νιά. Ἠ]ο». 965. Ολανίοῃ. Αρμτοά. Π10. 
Ι.ο. 6. ΠΜιςς. 

994, αταφφθιμένου] Ῥοεαπάατα εοτεῖρῖε, 
(ά απο φ», τὰ οί, πσ) προίε ἵη απαρα5ίο, 
ορίπογ. Οµμεοτῖέχ, απ οί ἵπ Ἰαπωβῖςο Ἰάρπα 
Ίιορας2 Οιοἆ απγπηβίαπη 5Ώρο, ρτοβραίαπα 
πιπ(ματα υιάϊς πει νεγαπα ριίο. παπα 
μᾶστευνω, ξενόκσονος, ἐζελῖκτεον, ὠνσικατᾶκ- 
σανειν (ΙΟ μᾶτενω, ζενὄφονος, ἔξελκτεον, ἂν- 
σικᾶτοανειν) οἳ ορίθτα οχκοπηρ]α Ι5αδηιοαί 
ας οχ νετοῖυας Ταποῦ]εῖς Τγασϊῖεοταπα εἷ- 
έαία ν]ά1, οπιπῖα παῖμΙ νιἀεηίέατ ε5ςε Γωΐιις 
Ῥγανες δοπρίέωτα», 6ί αἀπιοάμπα Ἱπερτίας 
αποσαπα αιιοογϊ(αίεπ 5ἵ απῖς πορεί, ἨοἨ 
Ροΐοςί ϱα Γα]οἴΙ πῖςί α αχεπαρ]15 ε01ο 1Π- 
οτί. «ΛΙ νετο ασ οποπιρζιπι, {ην 
σιιοά 1ῑίε γεδοϊυά. Ἠεσι]α ΟΙ. Εἰπσή αἆ 
Ἠεειῦ. 184. (185.) « Ὑουα]επα Ώχενεπα α 
ἀμαδιις οοηςοπῖς 56ΠΡεΓ Ἰ]σοί ἀϊνεί]ετο, 5ἱ 
πηοάο Ί]]αι νοςεπα Ῥετ 5ο Ιπο]οασο ρορ5]ηίς 
ας τοσι]α, ππια(ἶς νοιρῖς, [πεϊτο] αἀορ- 
ταίαα ΟΙ. Οἰατκῖο νιἀετῖ ροΐοςί αἆ 1αά. Β. 
557. «: π] αδηαεῖας ααπη 5Υ1Ι4Ραµα γΥο- 
εα]ϊ Ὀτονῖ οοπρίαπίοπα, 5οᾳαοπίίθας ἀπαδας 
εοπςοπαπίρας5, α αὐἶδας ϱγ]]αρα Ιπεϊοβτί 
Ροσοῖε, οογηρί,᾿. πίομππ(αο Ππίετάμπα γετα 
5ἵε ἵπ πηο]αῖ», νοὶ ἴἵπ ορῖοῖ ροδτπαβρις; 
{απγοπ ἵπ Ἰαπηθίς {ατα Ίοησε αΏεςέ α οογίῖ- 
εαάΐπο, αἱ πο ππαπα αὐἶάεπα εἶας τοῖ Υε- 
τάπῃ οχκοπηρ]άπα εχ Ιαπρο αἀΐειτε Ροξιε- 
τὶς, φαἶτετῃ ποπ αἰτα]οτί, 1ρ5ο ΟΙατκίας. 
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"Ἡν ἾΊφις ἄναξ παῖδα φυτεύει. 
/ 2 3 ή / / 

Τ{ ποτ αἰνερίαν ἔστηκε πετραν, 990 

"Ἡ τὠνδε δόµιων ὑπερακρίζει, 
οι 9 / / 

Τηνδ) ἐμξαίνουσα κέλευ»ου: 

Ωυαπη τοχ ΤρΗΙ5 Β]απα σεπιι]. 

Ωιµάπατα Ιηδὶδις δα χπεπα Ρείτατα, 

Ωυα 5αρεταί παπο ἀοπαάτῃ, 

Ἠαηπς Ίπστεδσα νίατη 2 

ἨαπΏ ααοᾶᾷ Ἰδίο ρτγοροδίίο ἀθάῖιε εχ Ῥ]μα- 
ης». 497. Κοίΐτας μῶστεύων, ἆ Ώτενειη απίθ 
στ, ςἳ οἀϊάοπεπι Βαγηεςῖ, Ῥ]εγε, νε] 
Ἐϊπση Ἱηεροχῖςεεί, Ιηνοηῖβοεί μᾶτεύων: 
οί ία πηιροχ οὐϊάΙι Ὑαἰεκεπατῖιις ἵπνει- 
{ατα 1η ορΏτηο «οᾶῖος Τ,εἴάεηςί; οἱ Τ1ζας 
Ἠο]ρίεπῖις ποίανΙε Ἱάοπα οκ ΜΒ. ἵη πηατσ. 
οὐἵε. Α]άΐπας, παπα Ἠαρεο, ἀοπαίαπα τηῖἩ α 
Ρταίαπ{ϊςκῖππο εί ἀοοβῖςςῖππο γΙτο ο8ηπς 
Ταγ]οτο. Ίπηπηο οἱ 1ρ5ε Ο]ατκίις οὐ]αῑί µα- 
σεύσομεν, Π1αά, Ἐ.. 110. ΕΙΙΠ1 µαστεύσομεν 65- 
5εί νατῖα Ιοείῖο: ᾿Εγγὺς ἄνὴρ, οὗ 293 ὰ µατεύ- 
σοµεν: υὈϊ, α{ 51Ρῖ οοηδίαΓοί, µαστεύσομεν - 
ἀετε ἀεριέ νὶγ εἰατίβείτωις. ΑΠιά οχεπῃ- 
Ῥ]απα αιος ἴ]]ο ρτοίετί {Π βία οε]εΏεί πιοία 
αἆ Τ]1α4. Β. ὅδτ. εδί νοχκ λἔκσρον, ΡΓΙΠΙ8 Ῥχθ- 
γϊ; ΠΟΠ ΠΙΘΙΠΟΥΦΐΟ α1οίογο πάρ θα α- 
Ῥιεπῖέ. 4παπα ΥοςθτΏ, νε] αΠαπι ηααπι]βεί 
ε]ιδάεπα Ῥοίρρίαιῖς σε {οττηα, ϱἵ ΙΠΥθΠΙγο 
Ῥοίετο Ῥτίπα ἹπάυμοΙαηίος Ῥτονϊ, ἐ απίᾳ 
ασ, ἵη οπ]αδνῖ απᾶςυϊ Απο Τγασῖοϊ 
1αΠ1Ρο, (Ώαπῃ [πηρα] (ερίθΓο5) πμ] 
ΠΊΟΤΟΣ) ΘΥΓΟΓΘΙΩ ΠΠΘΙΠΩ α]ίτο εί Προηίος 
ΑΡΠΟΡΕΑΠΙ, οί ΓαίεΡοχ Πίεταπα σ, ροδέ α ατα 
οοηδοπαπίσΠῃ, παίαταπη Ἠαυϊάα αριά Αί- 
Πεος Ἰαπηροσταρῃο Ἴχτασίοο ΠΟΠΠΙΠ- 
ααπι Ἱπάπετε: αιοᾶ Ἠοάίαε ποπ ετε(ο. 
νῖάε Ὑα]οκεπαωγ. αἆ Ῥ]μωπῖς, 1508. οἱ 
οοηίτα, ἩἨοαίΏΙαπα 1ρΙάθιῃ. Ἰ[ατ[, 

ἑΜατκ]απάιας πεσαί5α ογαἆσγε νοςα]επα 
ππομαπα 1Π ἸΙαπηβίοί οοστΙρῖ αηΐο «ΟΠ5Ο- 
παηίθς κσ.͵ Ἠατκ]απάο αδδοπΏέασ Έτιπς- 
Κίάς αἆ Ἐυτιριά. Οτεςί, 1 105. πηοκ {αΠΘΗ 
1ρΙά. 13908. ἵπ Βορποε]. ΑΙ. 1077. τερο- 
Ώςγο νυ]{ Ἠοπιο 5ααν!ςκίτηιας,---κἄν σώμῶᾶ 
απήσηται μέγα. {(1π νεα ῬρΡΠΕΙΤΩ 
Ῥοχδοπις ο]ῖπα ]οσοταί Ελεινήν ἄλοχόν σε.) 

}ογ. 
Κασαφθιμένου 5εειπάαπι Ἠϊο ϱοχῖρί, 

αααπααπα πα 5εηπαηίασ «οπδοπαηίες. 
ἘἨοοίο οπῖπι οΏδοτνανΙέ Οἰατκ. αἆ Τ. ϱ. 
ὅστ. »γ]]αραπα νοσα]Ἡ Ῥχονί εοπρίαΠίοη, 
φοηιεπ/ίσας ἀπαῦιας εοπδοπαπΏΡρας, α οθυ]- 
Ῥα5 5γ]]αρα Ιπε]οατί Ροβδῖΐ, ΠΟΠ ΤΑΙΟ «Οἵ- 
Πρι. Πεαίῃ. 

β5αταῖ Ῥοΐοςί, 

κλεινήν π᾿ ἄλοχον τὴν τοῦ ΦΏιμένου] ἱς 
5οχῖροῖ εχ εππεπάαβοπο ἘτίατάαΙ αἆ Λ]αο. 
Ῥ. 630. ΡΤΟ κλεινήν σ᾿ ἄλοχον σοῦ καταφθι- 
μένου. Ἠεγπαπηι 

998. “Ἡ σῶνδε δύµων ὑπερακρίζεμ] ὨὈἳς- 
Παπειῖπα τηα]ι]έ Ῥατηρεῖας δόµων ὕπερ ἀκρί- 
ζει, απἷα εαπα .δι αατίο, ποη 5εοιπἆο, 
ΚεπορΠοΏ, [Ώο Μασ. αι. ο. ΥΠ. δ.] 
σὰ σείχη ὑσερακρίζε. 8εᾷ π]ΠΙ] Ἠ]ο πα{ο, 

αὐῖα Ἱη[α (ν. 1059.) Ἱηνεπίο ὑπερθᾶσα δύ- 
µων" 6ί ποβἙηἁτη οδί, νευρα οοπαρορίία 
5αΡο τθσοτο σας 5υαγήπῃ Ῥταροδίίο- 
ΏΝΠ1, Ἡ{ ὑπερκάμνεις πόλεως, Ῥαςςη. 951. 
σέχνη τέχνης ὑπερφέρουσα, Φορμοε]- (άἱρ. 
Έγταῃ. 688. Ά5εμγ]. Ῥτοτηείμ. 66. σῶν 
ὑπερσσένω πόνων. 

Ίϊπες α]άνηϊ απαρας τηασῖ5 τεσυ]ατί- 
(αγ Ἱτα ἀἹεροπί ροδδυπ{: 

Τ{ ποτ οἱ .ερίων 

"Έστηχε πέτραν Ἡ τῶνδε δόµμων 

Ὑπεραμρίδει» 

'Τήνδ’ ἔμβαίνουσα μέλευ.γον : 

Ώο Ἰοσειίίοπθ ἕστηκε πέτραν, Υὶάε α Υ. 
1039. [ἐμεαίνουσα κέλευβον, αδιαᾶας οἶτα 
ῬγαροδΙίοπθ εἰς, ηααθῖ οπρέατη Εαΐςςοί ἐσ- 
ἑαΐνουσα, αί εἰσθαίνειν δόµουε, 1Ρ1. Ται. 

1079.]. Μαν. 
“Ἡ σῶνδε δόµων ὑπερακρίζει] Ας ὕσερ 

ἀκρίζε. ᾽Απροίζων, ὤλροις ποσὶν ἐπιπορευόμε- 

νε, Ἠ 65ΥΕΗ. εκ Ἐιχίρῖάϊς (Ώπεο. Ὁπάς, 
σέ τμΙ νΙάρίας, ἀῑκ]αποίπα Ἱερεπάπτη, 
απῖα εοπαροδίέαπα οπα αοομςαῖνο Ῥτοετί 
Χοπορμοῃ: σὼ σείχη ὑπερακρίζει, αἆ παι- 
ΤΟΤΙΠΟ 5απηπηϊίαίος εναάα. Ἰιδίααας---- 
"Ακριες δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς ὤκρα, ὁρῶν 
λόφο» Καὶ ἀκείζει, τὸ τὰ ἄκρα ἐπιπορεύεσ- 
θαι, ὃ καὶ ἐξακρίζειν Εὐριπίδης φησί. Ἠεες 

39Η. Ῥτοάσις εκ Ερδία(μίο τας οαν]ς. 
βαγπεςῬ. 

Μείταπι Ἠα]ας Οἆο5 να]άἀε οοτταρίυπα 
οδί, πες ης πηεοταπα Οοάἵσμπα ορο Τε- 

ΑΠσαάα πτπεη, ἵπ αυῖθις 
Ἰονῖιις ουγαίαπα ο5ί, ΙΠπ {απδοΙΙδα εππεπζα- 

Ῥο, «Α{ιως. 
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ΑΠάΙΜΕΝΤΟΜ ΑΟΤΟΡ οὔ1ΙνΝΤΙ. 

Ἐγαᾶπο, πχος Οαραπεῖ μπας οχ Βορίοπι, Αγρῖς Ρτοβυρ]έ Ἠ]εισίπεπι, οί ἵπ αγἀεηίοπα Το- 

παπι πιατ]1 θιῇ 56 οοπ]]οΙί. Τρηάΐ5, ραΐτῖς εἶας, 5πρεΓ ος, αί 6λογί Αἀταξίϊᾳπο 4ᾳ οοίογίς, 

Ἰαπιοπίαίϊοπος. ΊΜίποινα αρρατεί ἐν Μηχανῆς, 6ὲ πιοποί Έ]οβειϊπα Ίαπι ἀῑπιῖδδιγιη Αγρίνος 

ουπα οβοῖδας Ώμουπα, αἱ, αἲ Ἀος Ῥοποθβοίππι, απίθηιιαα αρεαπέ, ]αδ]αταπάιπα αἲ 115 οχῖρα- 

ασ, πε πφπαπι ὑγιπιραπέ ἴπ ασγωπο «4{ίζοιπι ἐραί, αἴ, ααέ, ας ἐγγιππροπέϊδις, Εῑἱὲ οὐαῖκίαπέ. 

Θ1.: τος ρταεἶρια οαιιδδα. Γτοια(ἶ πα]α5 νἰάρίατ. αάϊ ποίαία αἆ γ. 1195. 

ΕΥΑΔΝΗ. 

1000 Τί φέφφος, τίν αἰγλαν στροφή. 

ΕΥΑΡΝΕ. 

1000 

ΑΡ ῖς Ἐναάπα νοατοῖς ασέις ααατ Ππῖ- 
Επι οοπςΗ(υ]έ Ῥτον. 5ο ερηςοί ]ατα απα- 
Ραίο» Ρρτοσοἀθπίος (990. 55,) αἆ Ἠπο ας- 
{ατα Ῥογίποτο: ΟΠ {απηοι οοτις Γετο 
πηςῖεί αο]οπῖς ο]αδαιο παπα, οἱ Ἱῃ- 
ἐποϊαπα ε]άδᾳα ροἵδοπα:, Ρτορίετοα τοςία 
τοτρα πια λα ελοτί αἆ ποτ 5αροτίοσί5 
αοίας τοίοτί. 3ος. 

Ἠίπςο δις αἆ ν. 1004. Ἡβτοσαπα 5επῖρ- 
{πτατα, απατηνῖς νΙοδαπη, φοτνανΙ. (σαηπ- 
ἴεγις, ἅλιος ἵπ τάλας Ἰαΐετο Ῥιίαπς, Ῥεχ- 
ςιιαδῖί Ῥατπερίο οί Ματκ]απάο. Αί τοοίο 
Ἠου Ἱππρτοραί ἈΠιδστανίας, εἰδῖ 1]]ε ἵπ 9ο 
Γαΐ5115, αιοά ἆε Ῥοπιρα παρα], Ιάεοφαε 
46 ναςροεγίῖπο {ΦΠΠΡΟΓΕΘ 5ΕΥΠΙΟΠΕΠΙ 6556 ῬΡι]- 
{αΐ. ΤΠΠΙΟ τοσὶ Βαπηπηαπη ν]άσης Ἐνας- 
πα, ἆε Ἠας Ἰοᾳιήίατ: απάο πος 5οἱ5, τος 
Ἱαπα, πηϊηῖο οπή τα απίεπα υέτίάδᾳαο 
εοπ]αποία πηθη(ῖο αρία εσι. Ται]άσπα πο 
πηασηῖ5 τηυτοΠοπῖρας {αος Ἱία Ἠππο Ἰο- 
σπα «οτπ]σοπάυπη ριυίο : 

σί φέγγος, τίν αἴγλαν 

ἐδίφρευσεν ὃ γ᾿ ᾿Αΐδας, 

σελαναί τε Λατ αἰ φέρω 

λαμπᾶν ὦμλυ»όων ὑφαῖς 
ως. “. 
ἱππεύουσι δ/ ὄρφνας: 

Αοπῖςίις ἐδίφρευσεν, θιιοά γείριπα ΟΠ 16- 
5ρεσία ᾳποάαπα αἆ διφρευτὴν Ἡλιον ροδιῇΐ, 
μ]ς πθορδρατίη» νἰάείατ. ]α απέθπα ΟΤΑ- 
ΛΑΣ δροπίε οβοταηί ΟΓΑΙΔΑΣ. Σελᾶναι 
1άοπεαπῃ Ἠαρεί αιοίογ](αέοτη αὖ Ἠεκγοβίο, 
αυ] {ογίαρςε οχ Ίος 1ρ5ο Ίοσο Ἠαβεί, σέλαι- 
ρα, λαμπάδε. ΤὨοεϊπάο να]σαίαπι λαµ- 
πάδ, ἵν πμ] νΙάρεις αἰιιά ϱ556, αάαπι 
λαμπᾶν, αἆ ααοά ααάπα 5ωρτα αἀφογίρέαπα 
ε9δεί δων 69, 4Ο 5ο]θί, Πεέργαταπα ΟΟΤη- 
Ῥεπάϊο, οοττιρία ος ςοτῖρίυτα αὖ ἱπρετ]- 
ας ταῖς, 'Ὑφαῖς, αιοᾷ αἆ Πεσταγατα 

Θπαπα Ἱασεπα, απ οπα 5ρ]επάογεπα 

οΙπηϊειιάίποπα {αοϊπιαπα νιάδέασ, ηΙ] 
Ἠαδρεί, ἵπ ᾳαο ααῑς Παρτοαί, δί οοσϊίανετῖς, 
Ἱεα σιτας, 4ο {ει Ἱπίοχαπία, γοςαχῖ, 
1ρΗϊσ. Ταιγ. 891. σαῦτ᾽ οὖν ὑφήνασ᾽ οἶσθ' 
ἐν εὐπήνοις ὑφαῖςε; 1οἩ. 1145. ἔνην 5 ὑφανταὶ 

γράµµασιν τοιαίδ ὑφαί. Π]αά ποπ οί 
Ργαίρτειπάυτη, νυ]ραίατη νύμφαι εῖατη οϐ 
Ἠϊαίαπα, απεπα οοπίτα απςίτορΏΙοογαπα 
νογςυυπῃ ϱοππροδΙΠοποπα απίοθ {σπεύουσι 
Γαοῖς, νΙάοδιπα 6556. Οσρίεταπα οοπ]θοίιι- 
τας Ῥτοροςιϊ 635, 415 οπηΏΙαπα τηΙηίπης α 
νυ]σαίσε Ιοσποπῖς νορσίῖ χεοεάετε νἷάο- 
τεηπίατ. ἈΝοΠ 5ΗΠΠ ΘΠΙΠΙ Πθδοῖμς, οίαπα 
αἰιεν Ἠαο (οηίατί Ῥο55ο6, τί 5ἱ αιῑς Ῥτο 
ὑφαῖς τα] Εξ ῥιφαῖς, 41ο γοςαβρα]ο ἴαχ, 5εᾷ 
αῑῖς ἵπ τοβιΙς, Ίδια οί 1,γεορΏχοἩΣ αὐί 5ἳ 
ου1 Ῥ]ασθαί οοπθῖ, σελῶναί σε κατ αἰθέρα 
λαμπῶν ὠκυβθόων νιν ἀμφιππεύουσι δι ὄρφνας. 

ΠΗεΤπιαπή. 

1000. Τέ φέγγος, τίν αἴγλαν 

ἐδιφρεύετό γ᾿ ἅλιος 

Σελάνα ΓΕ ΚΑΤ’ ᾽ΑΙΘΕΡΑ 

ΛΑΜΠΑΔ᾽'ΊΝ᾽ ὠκύθοαι ΝΥΜΦΑΙ 

ἹΠΠΕΥΟΥΣΙ ΔΙ) ὀρφναιας .τ. λ. 

Τ,οειις αἀπιοάατα ἀμΠοῖ]ϊς οί ρτοςιι] ἀπδῖο 
οοτγαρέας. Ἐτίππυτα γ ἅλιος οδί εκ εοη- 
εοίυτα Οαπίοτϊ Ύπαπα Βατπεσῖας 1η {εχ- 
έαπα τοεθρίέ, Ῥτο οο ααοά Οοἆά. Ἠαβεηί 
πάλας. ἸΜιδοτανῖας Υ. Δείελος, παπα 
Ἠεκγοβῖης ἨἩεδρεταπα Ιπίετρτοίαίασ, τηθ- 
Πα5 Ῥαίαραί οοπνοπίτο εἶ οσο, αρῖ ἀε 
Ῥοιηρα πυρίῖα]Ι ασίεατ. Ῥεὰ Ἠσο ναιῖ 
δείελος φἱσηίβοσίϊο απίας Ἠεδγελῆ απποῖο- 
τῖίαίο ηἰΠέατ. Ἠεαια νετρα Ώεπο ΙΠίΘΓ- 
είπα οχρεάίτο Ρροίμῖε, εέ τεείο Ματ]- 
Ἰαπάις αααετῖςς απ δἷηί Ιδίοο εε]ετες ΠΥΠΙ- 
Ρῆα., Ρεσ (επεῦτας εηιΗϊαπίε» ΜΠΗ εἷο 
εογ]ρεῖςςε Ειπρίάες ν]ἀείατ: 
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Ἐδιφρεύετο τάλας; 
Σελάνα σε κατ αέρα 998 

Λαμπάδ, ἵν ὠκυδόαι νύμφαι 
ε ΄ κ 4 / 

Ιππεύουσι δι ὀρφναίας, 
Ἠνίκα γάμων 1005 

Οτι -Ιπνοχῖέ 5ο], 

Ἱαπαφιαο Ρρεσ οΦ]αΠῃ, 

Έαςος αδῖ σε]ογες 

Ἐπυϊίαπί Ῥεχ οΡβευταπα πιοσίεηι, 

1005 

Σελάνα Θ’ "Α ΚΑΤ’ 'ΑΙΘΕΡΙ- 
ΑΝ ᾽ΑΜΒΑΣΙΝ, ὠκυδέα, ΝΕΦΕΛΑΣ 
ΙΠΠΕΥΕΙΣ ΔΙ ὀρρναίας. 

Τιφμε υεῖου Ίμωπα, φιιῶ ρου «ὄΠι]εγὶς 6οι- 
νοπα ἴπι οὐδοιιτίς υεμεγίς πιιδίδι. ἄμβασις 
νοχ Ῥτοῦα ϱ5ι αριά Ῥοδία». ῥβῬορλοσ]ος 
φάϊρας Ο. 10920. Βαϊάας Ύ. ἄμβασις ---- 
καὶ ἄμβασις οὔ νύτις Πεν. νεφέλη ὀρφναίη 
νετο αἱ νέφος λύγαιον ἵπ Ἠετας]ά. 865. 

ε;ασοῦφ. 
Τποτοάϊρ]]ϊ5 Ρτορο ϱ55ο ἀθδιῖε εοτυτα 

οδεἹαπίῖα οι Ώεεο ρΏΙπηαπη ἵπ 5ορΏατη οἳ 
απᾶςίορΏατα ἀἰράπχογαπί, οσα ΠΟΠ Ρ]χθς 
-αααπη δορίθτω δίγορῄα» νεχδας, ργουί πωπο 
Ἰοσιπέωχ, (οϊάθπα απἰϊςίσορῃΏα» χοδροπᾶετοα 
ἀερτεμεπάσθηίαγ. Ἠεαί. 

1001. Ἐδιφρεύετο άλας :] Ιησοπίοδο5.ς- 
Ῥϊοατις οεσέ Οαπίογις γοζςθΠι ἅλιος, οί, 
Ἰαΐετο 50 Ι5ίο σάλας, ηαῖα 5ος ές Σελά- 
'α σε. ππάρ Ῥαγηεθῖας οἀ]άῑε, ᾿Εδιφρεύετό 
γ) ἅλιο. Ἴδᾳαο νεχαπι ν]άρθτί Ῥοίεταί, 
Ἐδίφρενεν ὅ 3 ἅλιος, Σελάνα σε, ὅτο. ἑεγπη]- 
παῖοπο αεἰῖνα (ΠΟΠ πηεάία νοςθ, εοπίτα α- 
5υπα Ἐπιπίρίάϊ5 ἵπ Ίος 6ο) ταέξ διφρεύειν 
φέγγος 5ἷΐ αιγἰδαπιάο-ασθγε πσορι, 4 θπη- 
αἀπιοάσπι σνεῦσαι πομπὰν, δρίγαχιᾶο-ῄασεγε 
οµήδηπι, ΤρΗϊσ. Αι]. 15394. αἱ ἵππιπποτα 
ε]ασπιοάί ἵπ Τασία: γῖὰε αἆ ν. 1915. 
διρεύευ πυµάτην ὄψίδα, αιιγἰᾳαιᾷο-ίαπσεγε 
οώῇί απιδϊίέιώπι, Ατεπεδίταίας αρ. Αίλοεῃ. 
ΤΙ. 99. Ῥ. 536. ἙΒ. ἍΆλιος οργίαπα Ῥιίο 
εππεπάαπίοπεπα: 41 ΡγαροβδδεγυΠέ, ΙΠΠοςΓ- 
ἴα. Ιάσΐτεο οοπτοχέαπη ποὮ αππιέαν]; 1π 
ΥΟΥΦΙΟἨΏΘ οχΡΓθ5ΕΙ. Οδίθτυπ ἀἶτα εί Ἠου- 
τεπάα οδί Ὥσο υα]ῆπια Ἠσ]ας Τχασααϊῖα 
Ρ4ἵ5. ΠΟΠ {41ΏςΠ πηθέως ο5έ πο Ώος Ἐναά- 
ης {αεῖπιας ἵπ οχοππρ]απα οαί. Λατ. 

τάλας:] Ῥατηεδίας, ΟαΠί6το αμοίοσε, 
ἅλιος. Ἑτορῖας αΏοδθί α Μ58. Ἰοοβοπα 
εοπ]θοείιτα Ὀιρογί σόλως ἩἨθργολίας: 
πάλως, ὁ ἥλιο. ἸΜατκ]απάο Ρ]ασεί αοϊῖνα 

Ωιαπάο παραγατα 

Ρος, Ύµαπ} πηεάῖα, νοα; Ἰασϊίαιο αἆεο, 
(απίστ οοπ]οείατα ραυ]ά]απα Ἱπππωυίαία, 
ἐδίφρευεν ὅ σ᾿ ἄέλοι. δεᾶ Ώος αὐ Απσαο- 
Ῥ]α Ἰεείίοπε Ρεπάεδῖέ. 

Μϊπας εοπιπιοάε νῖ οτγιᾶϊά ςοἶεπα 
Πῖςο τεροποτε ίἀετά. 1οαυασ οπῖπα ἆθ 
Ῥοπηρα πιρία1ῇ, 1. 6. ἄε τε νεδρεχῖ, ααοά 
οπΊηες οοἶπηί, ἐγαηδασία. ἩἨεδροιί Ισίτας 
πηυ]ίο αρίοσ θ556ί, αααπι ααϊάσπα Φοἱ5, 
πΠθΏΠοΟ, 1Ι,εσεπάνπι Εοτίε: 

Ἐδιφρεύετο Δείελος 

Σελώνω τε 

Δείελος, Ψ6ΒΡΕΥ, 5ἱνο Ἡ]οαβρείις. Ἠοἵπσς, 
ΤΙ. ϕ’. 959. εἰσόκεν ἔλθη Δείελος ὀψὲ δύων». 

Ἰπ 6µθΠι Ίοειπι Ηεςγολῖας: Δείελος ὄψὲ 
δύων, ὁ ἑσπέριο, ἀστήρ. Όταπα Ἠου {Άπιεη, 
ααϊρααῖς ο5ι, Οταπιππαιῖςο Ποπ ϱ«ΟΠΡΕΠ- 
ἄσπί τε]ααϊ Τηΐθτρχείο, Ά{ωςς. 

“Άλισε] Τί πιης τροπο, Σε]θείο νείατῖ 
τώλας, ηΟΠ πιοᾷο (Οαπίοσί αιοίοτῖ(αίο, 5θδά 
56ῃ5ι θέ νετςα εοσεηίε; αί εχ 5εευπάα 
Απησίτορίια Ἠποα νιἀεπάατα. Ὀιροτίας 
Ἰεσεραί σώλως πι]]ο 56ης. ηϊςὶ {οσίε αἷ]ι- 
ἀθτα Ῥοδίαπα ογεάεραί αἆ Αάταςιῖ ραΐτεπι, 
Ταλαύν. 5ο πος Ιπάρ φάλως Βί. Οιαοά 

πα]. Ῥοτέις σέλας Ἱοσῖί απίο σελάνα, 
ᾖ]σεί, ηες πηδίτο 5αΠσῖε; εί Οατπιϊηϊς τᾶ- 
Πο Ροέι]αί, ι{ Ῥοδί διφρεύετο Βαί Ὠαοίγ- 
Ία5. Ἐν Ταπα 5ε(άθῃς ππεηίῖο Φο]5 πο- 
ΊΠΘΏ Ἠϊπς οχοἰάϊ5εα οτγεάίρ]]ε {αοί. Ἑς 
Ῥαΐο, εκ νεςεῖσις σοῦ γ) Ἱτερδῖο σαῦ: 
αυατε Ίεσο ᾿Εδιφοεύεσό γ᾿ ἅλιο. Ὃε Ταὶο 
αυ{θπα Οτείθηςί ηΙΒΙ] Ἠῖο αἆ Ἠλοποριτα. 
Ἠω]ας γετο Ἐναάπα, ἵπ ππατ]ὰ τοσΙτΏ 56 
νίναπα ρτοῄίεἶεηεῖ», Ρ]οέυτατη εἰεσαπίάςείπιε 
ἀρδοτῖρίαπα ν]άρεῖς μοδα [εοπαπῃ ]. 
11. ρ. 896. ἵη Ἐναᾶπο. Ἠαγπθς. 

1009. ἓν ὠκυθόαι νύµφαι Ἱαπεύουσι δύ 
ὀρφναίας,ι] Ότο Ύπατη αἶπί Ώα πγπι- 
Ρ]ι οεἰέγπέ φις ἐπιίαπέ εν επεῦγα». 
Ῥτοάσως ἀῑσῖε, « Ἀγπιρια Νοοῖς οοπι]- 



Ἱκατ Αα ΕΣ. 296 

Τῶν ἐμῶν πόλις Άργους 

᾿Αοιδὰς εὐδωιμονίας 

Ἐπύργωσε, 
Ἂ / 

καὶ γαμετα 
.. ΄” 

Χαλκοτευχους τε Καπανέως: 

Προσεθαν δρομὼς ἐξ ἐμῶν 1010 

ἹΜοασιπη οἰνίίας Αγρίνα 

Οαπ]οπῖς {εἰοϊίαίοσα 

Ἐχιω]ί, οί πιατῖεϊ πιεῖ 

Αππηαά Βυ]ας 0αραπαῖ: 

1010 Οῖ αοεθσςί ΙΙΤΕΠ5 ες πηεῖς 

«18, 9οἆ απσπαπι 5υπέ ἰδίαὃ Βεῖο Ιδίιά 

Ἠεςίοᾶϊ ΟΡ. εὲ Ὠϊετ. 750. µακάρων τοι 

νύκσες ἔασσιν ΊΏεογιπο σι ποοίε. ἨΏῖς 
τοτο οοτίος αἰίηιιω Ώεα 5εα Ἀγπιρμας ΥΙ- 

ἀσπίωχ ἀρείσωανί, Ἰπ Τμουσϊϊ Τάγ]]. Τ]. 
γ. υ]έ, ᾿Αστέρες, εὐκήλοιο κατ᾿ ἄντυγα Νυκ- 
φὺς ὑπαδοί. ος ΠΡΙΙΗ Ἐλεσ. Πρ. 11. 1, 87. 

ᾖαπα Μος απβίέ θαο5, οαστΙπαο 5εο η (αχ 

ἹΜαίτὶς Ἰαξοῖνο 5ἰάθγα Ειΐνα οἩοχο. 

Ἆος θ5έ, ἄστρα δ ὠμάρτε Θεᾷ, 1οη. 1151. 
Απ Ἡεο 5υΠί ὠκυθόαι Νύμφαι Ἠα]ας 1ου» 
πάοπέωχ 655. Ἑαάσπι Γοχίο ἀρείσηαδη- 
ως εοᾶρια ἀταππαίε (1οηε) Υ. 1078. "Ὅτε 
καὶ Διὸς ἀστερωπὸς ᾿Ανεχόρευσεν αἰνλρ, Χο- 
ρεύει δὲ Σελάνα. Ῥει ἀστερωπὸς αἰθὴρ νιάθ- 
{πχ νε]]ο ἄσσρα ἐν αἰθέρι. 

ἨΗῖο νειδας ἵπ ἆπος αἆ Ἠμπο πιοάπα 
ἁϊνιάϊ ἀεῦαι; απδίτορία επί γεβῖριις 
ααατίο αο αὐἶπίο ορροπίυ1: 

Λαμπάδ᾽ ἵν ὠκυνόαί 

Νύμφαι 

Ἐκο]α]ί 9εἶ]ίεεί ο 5εειιπάο νους νοχ ια 
νοςὶ ὁρμώσω η απϊίτορμα τοεροπάεραῖ. 
Ἠοαίμίας. γ]άρ αἲ ν. 1096. ΠΜαγ. 

Ἐτίριάστηα 5οτ]ρθῖς»α Ῥι{ο: 

λωμπαλ ἵν ὠκυόαι». 

τιδὶ ἴιιίπα υε[οοϊίεγ-ειγγεπίία.  Εκίαί 
γοχκ λαμπὸ αριᾶ {ΏιςεἨγ]απι Ἐαπιεηίᾶ, ν. 
590, νύµφαι νατῖαπα Ἰθοίοπεπα 6556 Ρίο, 
ες λαμπαὶ που Ιπίε]]θοίο οτίατη, απο 1η 
εοπίεχία ειπα νεγα νοςς, ρίπιο Ἰπίεστα, 
ἀείηάε ἵπ λαμπάδ οοχταρία, Ῥετπιαη{, 

Ἠείϊποτϊ Ροΐεδί λαμπάδ» Ρτο ἀμα]ϊ λαµ- 
πάδε. Ῥοπείαχ {πτη λαμπάδε Ῥτο Ρ]ατα]ῖ 
λαμπάδε. Νϊο Ορρίαπι5: Θηρητήρε λύ- 
πους ὄλεσαν, Όντερ. Ι. 72. Ἰάεπι: 9) πρῶν 
µελδέονσε λέρντε. Όγπος. ΤΙ. 156. Ατα- 
τας Ῥτορη. 959. Κόρακες 

"Η ποτε καὶ κεώξαντε βαρέίη δισσάλι φωνή. 

Τάσπι 1ρῖά. 990. ὀψὲ βοῶνσε κολοιοί» γιάο 

οἱ Ἐχποςάπα αἆ Ἠοπῃ. Πίαά. α’. 566. 
Μις. 

1008. Ῥτο ἡνίκα Οοἆ. Ο. ανικα. Βεηο. 
Ματκ. 

ΈΩυυπι ππσίσατα οδίοπάαΐ, {ες Πίο 5Υ118- 
μα5 οχοϊά[εςο, Ιαομπα» βἶσηα» ροδυῖ. Όοπι- 
πηοάς αἆ 5οΏ5ΗΤη 5υρρίθας, αὔτως ὧ». 

Ηεγπιαηηο. 

1007. ᾽Ααδὼς] ᾿Ωιδὰς εὐδαιμονίας, Ι6- 

εροπάοταί 18Ηΐ5, Σώμά τ᾽ ἓν αἴθοπι φλογμῷ. 

οοὰ ίχυπηςαθ Ῥτεσασίατη εδ. ἸἨΜαγλ. 

᾽Αοιδὰς Ἐπύργωσε,] Ἀϊο ΑπΙΔίορΗ, Ώαπ, 

ν. 1056. σπυργώσας ῥήματα σεµνά. 1,ερῖ 
οἴίαπα Ῥοβρεί ἀοιδαῖς (Υεὶ ᾠδαῖς), οἳ ἴαπι 
οοηςγας{ίο 6556 ἐσύργωσεν εὐδαιμονίας, απι- 
Ρἰβοαυᾶ φαιαία, αὲ Ἡ ετασλίἀ. ν. 354. δὲς 
τόσα πυργοῦν τῶν γινοµένων. «Μιιὸς. 

1008. Ἐπύργωσε) Ἐοτίε ᾿Επύργωσυ. 
νὶάε ν. 1050. «ἈἸΜαγκί. 

1009. Χαλκοτευχοῦς τε Καπανέως:] ἹΚΙ- 
1] Τί οοπ]απσ]έ τε: ὨΒΊΏ καὶ Ίου απίο 
{οσσταί. Ἐοτίο γε. [δίο χρυσοσευχὴς Τη- 

σος, Έλα». Υ. 940.] Ἐν Ιτα Ἠεαιβῖας: 

[Τε απᾶςαορΒα: τεδροπάςαί, ποππο ἀθρεί 

4ποᾳας 6556 Καπσανέωετ] Ματ» 

Χαλκοτευχοῦς τε Καπανέως:] ΡΕΠ5Ι5 ΡΟ5- 

εα]ατο νϊάσίατ, χαλκοτευχιοῦς σοῦδε Καπα- 

νέω:. Μιςρ. 
1,εσεβραίχ χαλκεοτευχοῦ, σε Καπανίως. 

Ώε]ονὶ οορι]απα, αε Εογία59ο 6Χ ποῦ 8 

ςο]ο]ῖασεϊς αἀδοτῖρίο οτία εγαί. Ηεγπιαπτ» 

1009---1015. Ἠί ααϊπαπε Υεσες, αα- 

ε1ος ἰαπίυτα ἵπ απβκίτορμα, φο]οεί ν. 

1059---1055. ορροπιπέυσ, Ἀι]]α υοτο 

Ιπίοτ οο5 πμπο ἀορτεμεπάϊέως αἰπαιΗσιάο 

απἲ, νο] ταϊπίτηα απα]οσία, Αὔδαιε 1ρ]- 

αις οοάΐσαπα ππθΠογυπα δὲ τηαρῖς Ἰηίβρτο- 

γαπι ορο, ἀθ 6ογΙπα τος μίοπο πε «ορῖ- 
ἑαπάνπα ααϊάςτι, ΠεαίΠ, 
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“ 

Οὔχων ἐκξακγευσαμένα. 
ΠΠ]υρος φῶς καθεξουσα, τάφον τε 1005 

/ .. 

Ῥωατεύσουσα στον 
11.  ὸγ. ι 

Αὐτὸν, ἐς ἀϊἴδαν καταλύσουσ μιμογθον 
/ 

1015 
΄ 2ου 

Ἠιοσον, αἰὠνός τε πόνους, 

διστος γάρ τοι "άνατος, 
/ “ . 

Ἐλυνθνήσκειν «Ἰνήσκουσι Φίλοις, 1010 

Ἑ,/ δαίµων τάδε δὴ 2ραῤοι. 

2άϊδας {ατεης, 

16η16 Βαπωπ]απα οεσιραίτα, εί ὑπ 5ερυ]οΏγπα 

Τέιτα 

Τάοπι, αραᾶά Ἑ]υίοποπα Βπίέατα ]αρογίοςαπα 
1015 γπΠατη, ανν]ᾳαο ἀο]ογος. 

ἸΜους οηῖπα εδ ἀι]εϊςείτηα, 

Οοπηππογί τηογῖεπῖριι5 απη]οῖς; 

ο] πιοάο Ὠοιις ἰδία ἀοοτογνοτῖέ. 

1010. Έτο προσέξαν 0οἆ. ΑΔ. προσεέα. 
Μαν. 

Να]]α εοπηεχῖο ετῖε Ἰπίοι Ἰαςο ος ρτα- 
ορἀρηίία, Π]ςῖ Ίεσας ᾧ προσέξα». Ά{μλς. 

Πρός σ᾿ ἔξαν εχῖροῖ Ῥτο νυ]σαίο προσέ- 
εαν. Ἠεγππαπ. 

1013.5. Τεσεβαίιιχ πυρὸς φῶς καθέξουσα, 
σώφον σε βατεύουσα. Τεἱενῖ καθίξουσα, αέ 
Ἰπέετρτείαίϊοποπη αἆ βαπεύσουσα αἀφοτῖρ- 
ἴαπη: οἵο οπίτα 1ά ἵπ ο. Ο. εἰ εἆά. τε- 
οεη{οτίρις φοπρίμτα ο. ἹΜατκ]απάις 
πηυίανΙέ 1Π µατεύσουσα, (επι 5θηαέ5 
5υΠ1, Πα {αππεη, τά ουτη ναί, οἆᾱ. ρτες- 
ΦΕΗ5 ΦΕΥΝάΤΕΙΙ. Πεγπιαπ. 

1015. Βατεύουσα] Ώε Ἠας νοςο ἀἁιρίίατα 
Γαοῖε, ααοᾷ ΟἨογιις Ίπβγα χοδροπάθαί αααςί 
Έναᾶπε ος Ίοςο ἀῑχίβδεί µατεύσουσα, φιιώ- 
δἱέμγα. υΙά. ν. 1019. 1090. εί ρταεῖραθ 
10526. αΡί ἴρεα ἀῑοῖί, σύχα δὲ μοι Ἐννάπτει 
ποδός. Ὠου θ5ί, Ἰηνοπί 411611 φιιωσίυί. Νοπ 
ορΏ5 εδί υἱ Τρί Ιεσαίαχ Ἐτννάπτοι, ορίαπηῖς. 

αγ. 
Ῥατεύσουσα] Τῶ επι Ἐάά. τεοεπί. ὮῬ. 

Τά. Α]ά. βαπεύουσα. ἈἘεείο ποίαι ΝΤατ]ς- 
Ἰαπᾶ4µς, ΟΠογαπῃ ΤΠΟΣ, Ἱ. 6, ν, 1019. 1090. 
εί Ρτεεεῖριε, ν. 1035. Ἐναάπα,, αἱ τοσαπα 
απ τεΠί, τεδροπἆςτε: απατο ]οσοπάμτα 
550 µατεύσουσω, φιιωκίίμγα. Μιας. 

Βατεύσουσα] Βωτεύω, βαίνω, βαδίζω, 
αγπΕδ. 

1018. Οπκωπί δὴ) Α. Ἑ. ἍΠεγπιαπῃ. 
1019. ἦς ἐφέσσηκας πύλας,] Οοπ]θςςταπα 

πέλας. εί Ἱία Οαπίεχις, οἱ Πιεϊςκῖμς, Ῥτο- 

Ραπίο ἩἨοαίμίο. Ὀοίεπάϊί σύλας Έοατπε- 
515. ογεάο ποπ τοσίο, η]φῖ [αδἱσίωπι Υο- 
εαῖ Ρροβδίέ (πύλαι) ἰπίγοίιδ. παπα Ἐναᾶπε 
ίοηί 1ηπ ταρε Ύµα εταί τοσο δ1ῤεγΙοΥ : 
πέλας υϊάεπι, 5εά ποη αἆ εἶας πύλας, 
εἶᾳαα: οταΏί πύλαι Τη Ἰ5ίο τοσο. ἤς πέλας, 

{6 σέκνων πέλας, ν. 9δΙἱ. Ματ. 

πύλας,] Οαπίεγας πέλαςε, ααοά ῬΡτοβᾶ- 
ΤοΤΏ, 5ἳ ργαερᾶστοί ἕστηκας, ποτ ζοπηροβῖ- 
{ππι ἐφέστηκας. σσύύλαι αἴδῖ τοσο πι] 
ογαπί, {ποδαιτῖς αὐῖπ Γαοπῖηί ἀιρήεατϊ νῖκ 
Ῥοΐθςε. Τίααα Ίο τθδρεχί55ε Ῥοδίαπα 
Ρπίο, οὐπω ἹΠπίτοϊέαπα τοσί σσύλας ἀῑσῖε. 
γε] Ῥοΐθεδέ πύλας ἐφεστάναι Ῥτονετρία]ς 
Ἰοει{ῖο 6558, Ῥγο ῷγορε αἀδίατο. ὨΙο 6355. 
Ρ. Τ10. Ο. Ἐά. ἨΠοάσπι. ἐν πύλαις ἤδη 
γήρως ἦν. Μια. 

σύλας,] Ππιτοῖέεα»: εί τεείε, Ἠσοί σαπ- 
ἴθγας σέλα: Ἰεσεπάιτα Ῥυίαί. Ἠεσαας 
Ῥο5έ ]ορῖε ---- ἔνρν ἔνεστι Ῥτο ἔνθεν ἐσπὶ, 4ιοά 
66 πος Ίη {εκίαπῃ οἀπαϊρίππας, ααῖα πα] ῆας 
Ἠέετα ος Ιπάε πιωία{ῖο, οί 5εηδας 1 Ῥος- 
6]. ἔνθεν οπῖπα 1ΐπο 5οπαί, ααοᾷ Ἠῖο 
Ίοσα1Ώ πεηυῖέ Ἠαμετε. ΊἈαγπε». 

1090. ἔνθεν ἐσσὶ σὸς ΤΙόσις,] ἘΤο ἔνθεν ἐστὶ 

Οαπίθγις ἔνθ ἔνεσσ, ααοά αἀπαῖςιε Ώατῃο- 
εις. Τηέοτγτοσαίίοπεπα πα ετη αρ]ίεῖ, ααῖα 
ερηίἁτα αεκεπηρ]ῃς Ἠαιμεί Υοςες Καὶ μὴν, 
ἰφιῖ, πο ὑπίεγγοραίίυας 6556, 56 πιατγα- 
ἐίυαδ. Ἔνβεν ἐστὶ {οτίο 5ἱσπίβσατο Ροΐεςί, 

᾿αιδὶ εδ, αὲ Ἠκεηγ]ο ἘαπιεΠ. 696. "Αρει δ᾽ 
ἔθυρ», ἔνθεν ἔστ᾽ ἐπώνυμος Τιέτρα" Μαγίί νεγο 
εαοτήιοαδαπέ 19Ι αιὐί εδ εορποπαἰπίδ Τ1ῤεδ. 
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Χο. Κα) μὴν ορας σήνὸ, ης εῴεστήηκας πυλας» 

1090 Πυρὰ», Διὸς 9)ησαυρόν' 
/ .) ΔΝ ν 

ἔνθεν εστὶ σος 

Πόσις, δαμασθεὶς λαμπάσυ κεραννίοις. 
ΕΥ. Ορω δ) σελευτὰν 

"Ἡν ἑστακα τύχα δὲ µοι 

ἀντιστροφή. 

1016 
/ 7 Δ ” 

Ἐννάπτει ποδός. ἀλλὰ τῆς 

1025 Εὐκλείας γάρω 

Ἔννθεν ὁρμάσω» 

ὤιο. Βεὰ νῖάεσπε Ἠαπο, 51ρτα επ]ὰς Ρονίατη δία», 

1050 Ῥοσιπι, Ἰασέας {οςαασατα 2 11ο αδί έπιις 

Ματίῖαις ἀοπαϊίας {ασο Γα]ππῖηῖς. 

Ἔυαᾶ. Ὑιάσο ορτίε υἱίε παπι, αἆ 

Ωιοπα αορθς»ῖ. Ἠοτίππα ΥΟΥΟ πα Πῖ 

Αππον]ε ΙΗποτῖς ΠΟΠ, 564 

1025 Ἠοπεςᾶ ποπηϊπῖς στα(ῖα, ές 

Ἠίπς, τασπα 

Ἠεςγεβῖιις οχρ]ῖσαί ἔναεν Ῥος ὧδε, ᾖίο 
ΑΠοηπιῖη ]οσῖ Ῥος5εί ἐνθάδ ἐστὶ, αἱ ΒορΗ. 
ανά. Τντ. 459. }Ματᾖ. 

Διὸς Πσαυρόν'] Ί.εσο δύηε ησαυρὸν, ἀο- 
ζογίς νε] ζιισέις ἐλεδαιιγιιπι. 

ἔνθ᾽ ἔνεστι] Τα Ίεσο οἶπι Οαπίστο οί 
Ἠατηρείο. Ε. Αά. ἔνθεν ἔσσι. ἨΜιας. 

Διὸς 9Ἠσαυρόν] Ὑἱάς 5αρτα αἆ ν. 944. 
3αγπε». 

1033. Ὁρῶ δὴ τελευτᾶν, Ἡν ἕστακα".] Τἀ 
65ί, καθ γε] εἰς ἤν, Υἱάεο πεπι ]αχία φµαπι 
νε] πι φιια δι: αῖ 5αΡρτα, ἕστηκε πέτραν, 
οί Φορ]ος]. Ῥμϊ]οςί. 145. σέπον ὄντινα κεῖ- 
ται Ἱ. 6. καθ ὄντωα, ἴοοιπι πι φιµο δὲ. 
Ῥ]επε Ἠσετοάοίις ΙΧ. 91. μοῦνοι ἔχοντες 
στώσιν ταύσην ἔς σὴν ἔστημεν. 1 Ρε(α! ν. 19. 

Ἀορίεγ Οτεςί, 1949. Στηβ αἱ μὲν ὑμῶν 
σήνδ) ἁμαξήρη πρίςον. αΏὶ νά. Ξε]μο]. Οι 
ποίο, πο ααῖς ππυίθί, Ὑατίαι Βορ]οσ]ες 
ΤταςβΙη. 1161. Φρονῶ δὴ συμφορῶς ἵν ἔστα- 
µε. εε (Ρ4ἱρ. Έντα. 1455. ἵν ἕσσαμεν 
πορείας: υὲ ιιδὶ σοπέζπι ΤαΠῖς. σελευτᾶς 
ἵν ἕστακα, Ἠεϊρκῖας. Λ{ανγὰ]. 

Ορ δὴ σελευτὰν]) Απ Ἰεσεπάινπα Ὁρώ 
δησα κλιτύν. ἨῬἱάεο απο οἶυωπι. ισα. 

1036. τύχα δὲ µοι Ἐυνάπτει ποδόε.] 5ἱ 
γετοα {απέυτα δρεοίαπἆα «556Ώέ, ΠΟΠ ἵη- 
εοπιπαοάε ναγίθγες: οαιις αιιέεηι οἱ /ογέιτια 
Όἱα πιε πιο ἀοζι. Ὑθτυπη τά 4ο Ἑναάπα 
ΓαἱκΙςεϊπητα εταῖ, αιισ; ερτία τηοτίεπά!1 (ᾱ- 
Ῥαπει τοσαπα {ογβειάϊπῖ 515 νοαῖιατ {Ίχθα- 
παπα ἀθσίίπανοταί. Τίαᾳάε, 5εΏ5Η ΠΙΟΠ- 
ειαπίε, τεροπεπάωπη : 

” ΄ 3 

τύχα δέ µοι οὐ 

ξυνάπτει ποδὸς, ἀλλὼ --- 

Ἄεφιε αἆ εαπι (5ο, παείαπα) Γοτίωπια υἱα 
πιε αρρι{, δεά---  Ἠμςς. 

Τ,εσεραίιχ ἣν ἕστακα. Ἠοεϊσξῖας, σελευ- 
πᾶς ἵν ἕστακα. ὃῬτπαμπα νοςαβι]απαῃ ποἸι 
ογαί πυταπάμπη. ὨἨος ἀῑοῖε: φιο ἴπι ἴοοο 
οοπιδεἰέὲ ραγαίιι πλῖ υἱάεο επἰέεπι. 

ΗεΥΊΠαΠΙ. 
1054. ἀλλὸ ση] Νοιπάιπι σῆς ἵῃ 

Οποτο: δὲ {αΠΠΘΠ ΤΠΟΣ 5οΓ]Ρῖέ σῶσδ. Βὶς 
ἤ», Υ. 1095. πο ὧν. νῖάρ αἆ ν. 791. Λ{ανγκ]. 

Ἐυνάπτει] Α]ίας Ἑυνάπτοι. Ῥεα]ϊσογ. 
Ἀαγπεδ. 

1,οσεραίυτ: ζυνάπτει ποδός ἀλλὰ σῆς 

εὐκλείας χάρισιν Ἔνθεν ὁρμάσω. Ἐκ εοᾶἆ. 
τεεθρί χάρυ. Ῥθᾷ είαπι (ας ργαοοάιηέ, 
νἰάαία αηΐί. Θοπρεπάιπα Ῥιίο ξυνάστει 
ποδὸς ἅλματι, εὐκλείας χιάριν ἔνθεν ὁρμάσω. 

Απιπιαάνογε νοα]ῖπῃ, 5ἷο ἴπ Ώπο ναΙςιΙ5 Ρτθ- 
νοπι ογ]]αῦαπῃ 6556, Ιπάίοεπι ΒπΙεΙ ΠΙΠΙΘΗΙ, 
υ{ 1π 5αορμῖσο γεια. «Πεγπιαπτι. 

1095. χαρι ααοᾷ Ἠαβεπί Α. Β. πηθ]ῖας 
θδί ΎὐαΠω χάρισν. Χάρυ μῖο εδί ἕνεκα. 

γοακ ἀθανάτου 5αρρ]οτί Ροΐε»ί Ῥο5ί χάριν, 
αί ίχορΏα. τορροπάἀεαίατ: Εὐκλείας χάριν 
ἀθανάτου. υί Δαμπάδ, ἵν ὠκυέόαι νύµφαι. 
ἨἩεορί]ιεπαϊπαεσί5 ἀαοίγ]σα. ἨΜαγκΙ. 

Εὐκλεῖας] ΟΌαπα ποιῖ ἀϊβγεςεος 5οπῖραῖ, 
τέ ἀντιστοίχω ππε]α5 τεροπάςτθί γοιςιι5. 
ΟαΗ πω. ἵπ Τμαναςτ. Ῥα]]αάϊς ν. 98. 

α΄ ἐδ κα 29 , ” - 
ἢ ῥόδον, ἢ σίοδας κόκλος ἔχει χροϊαν» 
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1020 

Πηδήσασα πυρὸς ἔσω, 

Σώμά τ᾽ αἴθοπι φλογμῷ 
1050 Πόσει ἕνμμίξζασα Φίλον, 

Χρώτω γχρωτὶ σέλως 3εμένα, 

Περσεφονείας ἤξω »αλάμους, 1026 
κ" ΔΝ / / -- 

Σὲ τον «αγόντ οὐ ποτ έμό 

Ἠας α ταρο 

Φα]ίαης Ίη Ι6ΏεΤΗ : 

Οοτριδαᾳάε ατἀεηίο Παπηπια 

1020 ἸΜατῖτο «ΟΠΙΠΙΙδοθης «ΠαΓΙΤΏ, οί 

Οουριί5 πει Ῥτορο «οτρΏ5 πιαγἠἶ Ῥοποης, ἴπι 

Ῥτοδετρίπα: ἀθεεσπάαπα (Πα]απιος: 

Τε πιοτίαἁπα πάπ(ατα Ίηθα 

χάρις, ἵν.] τα ἀϊςμαπείῖπα ΡγορίεΓ 56η- 
5υπι Ίεσο. Εά. ΛΙά. χάρισι. ὮἸίεταιε 
Μ5. χάρ». «Μιςρ. 

1026. Ἔνλεν Ἄ Ἡ ὁρμάσω,] Ἑ τεσῖοπα 
Ἠοσυπῃ (0ο. Ὦ. Ἠαβεί αντιστρ. αιᾶδῖ απ- 
Πδίτορμε Ἠῖο Ἰποῖρογεί. Ένθεν πρὸς µόρον 
ὁρμάσω 5ίτορΙιαε χεδροπάἀςτεί, Ἱππεύουσι δι 
ὀρφναίας. «Μαγᾖῇ. 

Ἔνβεν ὁρμάσω,] Τ,εσεπάωπα πιο(τῖ σταίῖα: 

ἔνβένδ᾽, 2νθένδ ὀρμώσω. 

Φ6ἀ Ρταρίαέ Ίουσπα, υξ οπιρπάαπἀιι5 γ]άς- 
ἔαχ, ἁθδοτῖρετε: 

Ἡν ἕσταλα, τύχα δέ µοι οὐ 

ξυνώπτει σοδος, ἀλλὰ τῆς 

εὐμλείως χάεις, ἵν᾽ 

ἐνθένδ᾽, ἐνθένδ᾽ ὁρμώσω. 1Ηι4ρ. 

1027. 5. Ἠ1 ἆπο νεγςιις 5ἰτορΒῖςῖς απϊηίο 
εὔ 5οχίο τεδροπάενε ἀερεηί, αποά οίῆςῖε- 
{αγ οἳ Ἱέα πηθίτα οοηθβέιια»: 

Τας δ’ ἀπὸ πέτρας πηδήσα Πορί]πεπηπιεγῖς 

ἀαοίγ]ῖοα 
σα πυεὸς ἔσω Ῥα515 ΤΙαπιδῖσα, 

Εεαίη. 

10389. Σῶμά τ᾽ αἴθοπι Φλογμῷ) Μείχο 
βίτορΏες εοπγεπ]θεί, Σώμώ τ᾿ ἓν αἴθοσι φλογ- 
μῶ, αἱ ΙΟϊ αἀπ σαν ᾿Ωιδὰς εὐδαιμονίας. 

αγ]. 
Σώμά τσ αἴθοπι φλογμῷ] Ματκ]απάις 

Ῥχορίατ τηείγυπη σῶμά τσ’ ἓν αἴθοπι φλογμῶ. 
Οιοά εἰ δεηςα5 ν]άσέασ Ροδέα]ατε,. Μος. 

1051. χρωτὶ σέλας] Ἀρωσὸς πέλας οἳ 
5ίΤΟΡΗεΠ θΡροείΐος. ᾽ λ{ανζ]. 

γυ]σαίατα χρῶτα χεωτὶ οκ πιἰτῖ Ίοσο 

ἵηπ χρόα σε χροῖ, εα]ας Ἱπίετρχείαίο 1]]ιά 
ογαί, πππίανΙ. Πεγπιατι. 

1059. Ἰ,εσεραίαχ Φερσεφονείας ἥξω 3α- 
λάμουςε. ἸὈειἰενῖ ἥξω, Ἱπετρτείαίοποτα αὓ 
15 αἀροτίρίατη, αι ποῦ απἰππαάνοτίργαηί, 
ὁρμάσω οπη Ἠος αοειδαἄνο εοηδσαεπάαπα 
65586. Εεγπιαπι. 

1056. Εδε σινὲς εὐνω] Ἠσπε εἰ ος 56- 
αιοηίες νεγςΙ5 (Ἠοτο αρθῖσπαί Ῥεα]ίσοτ, 
Όορος ἀῑδδεπετε, απἷα Ῥευ]]ο αηίο, εί 
Ραπ]]ο Ῥο5ίέ, Οποσας Ιοᾳαἵαχ Ἰπ Ταπηβῖ. 
εί Ἱέα ζετο {αεῖε, αὈῖ Ὀτενίς αἰἶαια 5εηίεῃ- 
Πα νε] πιοπῖξιπη. οὔετεπάμπα αδί,. Ἠας 
5οευτη. Ιοᾳἱ νἰάείαχ Ἐναάπε, (ᾳπεπιαά- 
πηοάπα Π{ 1η Νοραῇ Ε]οείτα, ν. 140. 150:) 
εί ρτοσαίαχ Ῥτίπαο.ρτο Ηροχῖς οαῖς; ἀεϊπάς, 
αἳρῖ φασσοχῖέ εί εοπβίδίαιΓ ππµίά πα οί 9ἵῃ- 
οΘΓΙΗΤΗ: ΠΙΟΤΕΠΟ τηατί ου. οἵσα 56. ῬΙΟ 
εἴθε Ἠοαίμῖς εἰ δὴ, μῖπασι, φιάάεπι. Ὁ]ᾶ- 
ΙΠΟΣΗΠΑ ϱοΠδίγαςίο εδ: ὁ δὲ σὸς εὐναῖος 
γωµέτας συντηχθεὶς [ἦν] ἀλύχωῳ (1. ο. σοὶ) 
αὖραις ὠδόλοις γενναίας Ψυχῶς. ἈεβΗβετο 
εοΏδεπΗ{ Ἠοϊδκίς. 

Ῥτο ἀλέχῳ ψυχᾶς οπἹπες εοἀῖςες Ψυ- 
χας αλοχω. «Ματκῖ. 

Εἴδε τινὲς] (ϱοπβετεπάαπα Δ]ερςί]άϊς τπο- 
τ]εηί15 νοίυπῃ, ν. 165, 4. δικαίων ὑμεναίων 
ΙΠ{ΘΥΡΥΟΙΟΣ, ᾖοπιεδέῖδ πιιμεῖς ογζιωιάώ. ΝοἩ 
ἀῑδείτωῖ]θ οδί γυναίκα πολυκλήρων ἀνθρώπων. 
Ἠοπι, Οάγ5ς. ἔ. 911. Μις. 

Εἴθε σινὲς, θίο,] ἩἨ πο νετςυῖ Χο. Βοθ]]- 
σεγ Ῥγαροπί{, Ἠαο ππηῖγαπα (Ποτο Υετρα 
αἴραεπδ; ποαιαατα Ἱπερίο, Ἀαγπες. 

Ῥοεί ν. 1056. Ἱπεῖρῖέ «ποτας, υί οσα 
σα].  οὈρεινανί, ἈῬο5ί ν. 1058. ἀθεςί 
πας; Ώᾶτη Ροηάεί συση χθες. «εδ, 
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Ἡροδοῦσα ψυχώῴ κατὰ γᾶς. 
1065 Ἴσω φώς, γάμοι τε. 

”/ λ 4 ὃ / ε / 
Ἐθε σιες ευναι οιχαίων υμενο/ῶν 

ο» / 

Ἐν "Αργει φανώσι τέχνοισιν' 1060 

“Ο σὸς ὃ) εὐναῖος γοαμέτως 

Ἐνὐντηγ»εὶς αὔραις ἀδόλοις, 

1040 Τενναίας ψΨυχᾶς ἀλόχῳ. 

Ῥχτοάεης απῖταα 5υ)Ώ έθτΤα. 

1055 γα]οαί Ίασ, παρα ασαθ. 

ΛΑ: Ο 5ἱ αΠαι1 1εοί οοπσταασαπα πυρῖαγατα 

Αχσίς αρρατεαηί Ηβοσῖς πιοῖς. 

Ωυἵεαπααε νοτο ἰεσἰέϊπιί 16οιῖ παατῖέας ο5ί, 

Οοα]εεσαέ 5ΙΠΟΦΥΟ 5ἴμάϊο 

1040 

1056---1040. Ἠαο εποτο ἑριαρηπάα Ρι- 
{αῦαί Ῥεα]ϊσοι, οί Ίατο οοπίταάϊκαε ἡΠας- 
5τανῖας. Βοετνανῖ Ιοοίίοπεπα ΙΌχογαπ”, ασε 
αὐαπα εοτταρία δἷί, πετηῖηοπα Ἰαΐογε Ροίεςύ. 
1]]αά αιἰάθπα οκ νοτὺῖς ἴτω φῶς, γάμοι σε, 
Ῥίαπαπα οσί, αροταϊπατϊ Εναάπεη εοπ]ή- 
σίαπα, ἵπ απο ποπ {απίι5, αααπίας 1ρδῖις 
οδί, Π1ΟΥ 1η πατάτα τορετῖαίατ. ΌΏιατε 
Ίοεπα οἷςο τος Ηἑιεπάαπα Ρίο: 

ἴτω φῶς γάμοι τε, 

ὅθεν μή τινες εὖὐνα) 

διλαίων ὑμενωίων 

ἐν "Αγει 

ζαωνῶσιν, τέρνοισιν ὅσοις 

ἐστὶν εὖναῖος γαµέτας 

συντηχβθεὶς αὔρωις ὠδόλοις 

γένναίας ὠλόχῳ ψνχᾶς. 

γαἴεαπῖ, Ἱπααϊςς Γασος οἳ πιιρίἰῶ, ιιάε ΊΟΊ. 
ζδέηπι «4ππὶς αρραγεαίέ οσπγιιιὔζιιηι {ἱς, φιιο- 
σέπι Πίαδιις πιαγίέι5 εδί, 5ἴποετο 5εΊιεγοδΕΡ 
Ίπεπεϊς αγάογε απογὶ ]ιποίμ. Ἀοπ ο5ί, 
απατε απῖς ἵπ ϱ0 Ἠατοραί, ααοά «ΠΠ Ρτο- 
πίπηθ Παποῖα 5ἶΠί σέκνοισιν 6 ὅσοις, ΙΕΘΓΙΤΗ 

ἆθ βαδιις, αἰίοταπα ἆθ ρατοπ/ῖδις Ιπέο]]ῖ- 
σεπάαπα αἵι. ἈΝαπα ἴρ5ο Υοίθογαπα οτάο, 
αασαμε Ἰπάο ρτοάΙέ Θ6ογαπι Ῥτοπιποϊαίίο, 
5α5 τοππονογε ατωρ]σι{αέοπη ν]άοίιν. Ἐα- 
τεπίατα αὐΐεπι αὐσππα πιαποποπα Γαοῖέ, 
ππαῖτες οοσῖίαί, υέ πατάτα ρταοἵραπα 1π 
παρβα δις εαοεῖ ταυπας αἷέ αίηιθ οβ]- 
οΊἨπῃ, 4παδᾳαο τπαχῖπῃο, τά {ααδέαπα Π]ία- 
Ῥα5 οοπ]αρίυτα οὈήησαί, ορίατο οοΠ5θί- 
{απθιιπη: εἲε, πα, μ85 τηιίαίοπος 
Γοοῖ, εἳ Ῥθαςα» 5υΏί , οί Ίοηο». απ. Ργῶ- 
οι 1Υ. 

Οεπετοςῖ απ]πηϊ αἆ «οπ]ασετῃ. 

{ος µή, ααοά 5εη5α5 τοςέαϊ Ῥοδίπ]αραί, 
Ρτο εἴθε φοπῖρςϊ ὅθεν: πας ρασπανεΓῖτῃ, οἱ 
απῖς ἔνθεν ππα]αοτῖε Οπαππαυαπη, αἱ 1π το 
Ἰηορτία, Ῥ{αίεταπα 1, αποά πιασῖς οιπα 
ς«χορΒΙοῖ νθχδι5 Ἱπθηςυτα οπνοπίς: οἰςῖ 
Ώασ αποᾳας, (Πππα {ος µατεύειν 6ί µασ- 
φεύειν οοπΙΠΩΙ{ΘΠΕΙΙΥ, ΤΩΙΠΙΙ5 ορτία ο5ί. Ὑ6- 
γάτα πο αι] ἔνθεν Ῥτορίοτοα ργα{οταί, ᾳαοά 
1 ρτορῖας αἆ νι]σαίατα φοτἱρίωτατα, απασα 
ὕφεν, αοοαἆεγαθ νιάθαίατ, (εποπάἁπα οί, 
οοππροπάἴωπα, απο ει 1π οοᾶἆ. σε ρῖατ, 
5εϱρθ Ῥατήπα αὉ Ἠτίοτα ο ἀΙῄαστο. "Ο σὸς 
δ απἴθπη 1Ώ ὅσοις ἔσσὶν πηιιίαἔαπΏ ΠΟΠ 1ηασῖ5 
ἀείοηδῖοπο Ιπάϊσεί αριιά Ἠο5, αι εοάῖεες 
πηαπιαδοτ]ρίος Υογδαγη{: Ύ4πο5 ποΏ Ῥοΐεςί 
{ασρτο, δὲ θ6ί ἐστὶ 5αρῖςαῖπιο αὖ Ηργατῖϊς 
Ῥειπουίατ, Ἰεγπιαπι. 

1057. Ἐοχίε, Ἐν "Αργει φαίνωσι σέλνοις. 
νιάε ίορΏεῃ. Ἠοαίλίας αποααθ σέκνοις» 
υί εοπςθεί ππδίτηπη. Λατ. 

1068. Ὅσος δ] Ὑπ]σο ππα]ε, ὁ σὲε δ’. 
Μςα. 

1058. 55. Τη Ἠῖς νογίοπάῖ Μαςστανῇ 
οοπ]θοίιχαπα 5θοί5 οτε Ῥχεν. οί Ῥαυ]]ο 
Ἠδοτίας ἵέα τεδάϊατε: «« Ἐ τοῖ, ἀοπί Ία 
ἰοπάχοεςο α Μαϊ Ίο Ώοπ]Ἡειτ ἆά ππα νῖθ, 
εἶιες εροισ, τοςοῖς πηοη ἀεγπῖεγ 5οαρίσ. 

Λες. 
1059, Συνσηχθεὶς ἀλέχῳ, αἳ Ἐτασπ]οηέ. 

Ρ. 619. πῶσα γὰρ ἀγανὴ γυνὴ τις ἀνδρὶ 
συνπέτηκε. πιπα νοσαπα ἆερβσο ρυίαί 
Πεϊκκίως, αι]α ρεπάοί συντηκθείς. ΜανΙ. 

Συντηχθεὶε] ΠιερεπάυμΠΙ συνσηχ»ώσ', 
βαυ]]ο απίο φανῶσι «ισα. 

Σοντηχθεὺς αὔραις ἀδόλοις] Βυυαυάί ἔρω- 
πο. 1Ιάεπα ἀῑκιε ἵπ Τρµίσοα., Αι. ὅπου 

Σ 
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ΧΟ. Καὶ μὴν οὓ αὐτὸς σὸς πατής [βαΐνει σέλας 
Γεραιος Ἴφις εἷς νεωτέρους λόγους, 1056 

2 ν 3 ών 

" Οὓς οὐ κατειδὼς πρὀσφδεν, ἀλγήσει κλύων. 

1ΦΙΣ, 

”Ω δυστάλαμα, δυστάλας ὃ ἐγὼ γέρων» 
1046 κο, διπλοῦν σένθος γε δαιμόνων έχων, 

Τον μὲν «νανόντα παῖδα Καδμείων δοβὶ 
Ἔέοχλον εἰς τὴν πατρίδα ναυσ.λώσων νεκρὸν» 1040 
Ζητών τ᾿ εμῆν παϊδ, ἡ δόµων ἐξώπιος 

ιο. Αιηιῖ οεος ἴρεο ίμα5 ραΐοχ αοσθᾶῖέ ργορο 

Αά ΠοΥΙΤΏ ΦΟΓΠΠΟΠΘΙΗ, 56Ποχ ΤρΗ15, 

Ωµοπα εὐΙ ποῦ αιιά]ετῖέ ρτίας, Ίαπῃ αιάῖεπς ἆο]αβίε. 

1ΡΗΙ5. 
Ο πηπῖδρτα, οί 65ο ΤΩΙ8ΟΥ 60ΠΟΣ, 

1045 Ὑεπῖο Ἰαῦεης ἀπρ]ίοσπα 5Ηπωα]απα ἀῑνίπϊέιας - 
ἘΙαπα οηίπι Ἰηέεγβοσίαπα Τποβαπα Ίαησρα 
Ἐπροε]ωπῃ, 1π ραίτίαπα τεγθοίτιις ποτέ. 
Ἐ{ ᾳπατοῃ5 ππεαΠι Β[απη, ασ οχίτα ἆοπιπα 

πνοαὶ φέραεν ᾽Αϕροδίτης φίλω. Ὑϊάο 3ο. 
Ἠτοάσυπα 1π ης Ἰοσιπα. ΆΏαγπες. 

1040. Ὀιεταιε ΜΕ. εἰ Ῥ. γενναίας ψυ- 
χὰς ἀλέχω. Ύαοᾷ τοορρίε Ματκ]απάυ», 
Ἠσεί αἰίοταπα πηοίτο οοπγοεη]θη(ῖας ϱ5956έ. 

Λ4{μςσ. 
ψυχᾶς] Πτα Βεα]]σογ αοσθΠίΙΠΑ ηοῖαί. 

ΛεεΛ.. 
1049. εἰς νεωτέρου» λόγους, ] Οιαςι ἆἵ- 

οεγεί, αἲἆ Ίπια]ιώι πιιιοῖιπι αιΙεπάιτῃ. 
4πο ΦεΠΏδΙ νέοε εἰ καινὺὲς αριἀ Ττασίοος 
5αρ]ςοῖτηε οεευχγαηί, Ἠσθί ΠΟΠ ΦΘΠΩΡΟΓ, 
Ῥαίῖο {οτίε ασ, αὐῖα οππι τος απίᾳ τοσίθ 
56 Ἠαβοεβαπί, ΟΠΊΠ6 ΠΟΝΗΤΗ, οτηη]ς ἀθν]αίέίο 

80 Π]ο τοςίο ίαΐι, 1η Ρε]ογθίη Ῥατίθοπι {ογο 
4. Ρίο 1ρησ. Ταυτ. 1160. ᾳααπάο τος 
Ίμους οιαβἰνίδδεί αὐ Γρμ]σοηῖα, σί καινὸν 
ἓν δόµοις; Ίλ]α ταδροπάἆεί, ἀπέπτυσα, αὖο- 
Φ1ἴποΥ, ΠΟΠ Ῥ]ασςθί νοκ Ιδία καινὸν, ΠΙα]Ι 
οπα]πῖς, παπάς 1π ἸΜεάρα, ν. 67. Δέδοεικα 
δ) αὐτὴν µή σι βουλεύση νέον ορίίπηα ναί. 
εα[έ. Ἠαδεί κακόν ΤΟ νέον. γἱάο Ἠα]ιας {αὺ. 
ν. 109. Ἠετοάοι. Ὑ. 19. Μαν. 

1044. Ω δυσσώλαινα, δυστάλας, δο.Ί 
ΟἨοχυτη, 5εα. ἈΙαίχοπας Ατοΐνας, αἱ]οφιῖ- 
ταν ΤρΗ15, οἱ πηοκ ἀῑσΙε, φρώξετ εἶ κατεί- 
δωτε: εἰ Ἐναάπο, Τί τάσδ ἐρωτζε υπάε 
Ρτοραβϊίεν ςοπροπάπα Ἠϊς, ΤὪ, δυστάλαι-- 
ναι. ας νοταί ᾽Αργείων κύραι, Υ. 1086. 

Ῥοπῖρί {οτία Ῥοβφοί δὶς σάλας (ρτο δυστά- 
λας) Ρτορίος διπλοῦν, ν. 1046. αν, 
ἸὪ δυστάλαινα,] Ἐναᾶπου ποπάατη νίδαπα 

αλοφαἴέαχ, αέ Ἠεειβρα Ῥο]ψχεπαπα Ἠεσι». 
ν. 582. Ἠϊρροϊγαις Μαίοπι Ἠῖρρο[. 
ν. 1036. Ἠετεμ]ες Αἀπιείαπα Α]εροί ν. 
540. Παφαο ταϊηῖπαο πεοροςατίατη ο5έ, σπα 
Μαικ]απάο Ίεσογα, ὦ δυστάλαιναι. Ίήμδς. 

1046. "Ἡκω δισλοῦν σσένθος γε δαιμόνων 
ἔχων,] ΟΟΠ]ΕΟΕΤΑΠΙ δωµάσων ῬΤΟ δαιμόνων. 
ορά Μ595. Α. ΕΒ. Ο. σεν μον Παρεπί το 

πένθος γε. Ἰηβῖσηϊς Ἠϊο παμὶ ν]άείαχ 1π- 
{εγρο]αίῖο. Ἰμερο, Ἡκω, διπλοῦν τὸ σέν- 
Όιμον δύµων ἔχων.  Νο5, Ο πιαποπα, 
»ἱπηρ]ίοσπα {απίυπα Ἰασοπιπα {απηῖ]α, Ἠαβο- 
ας: εἵησυ]α οηῖτη 5ἵησι]ος 1ος ατηϊφίδεῖς. 
οσο νετο ἀαρίεοπα: απη]ςῖ επῖπῃ ἆπος, Ἐὶ- 
{εοε]απα δὲ Ἐναάπεη, Τὸ σπένθιµον Ῥτο 
πένθος, Ἠῖ σὸ γαῦρον ΏΙΟ γαυρότης, Υ. 9398. 
πέν ιµον δέµων πῖ συμφορὰς δωµάπτων, Ότεςί. 
61. δυστυχία δώμασοι, ἘΠαπῖς. 1494. 

δίδυµον µελώδροι πένθος, ΗΙρρο[. 1545. 
Μαρῖς, Ἱηδίρπεπα Ιπίεγρο]αίοπεπα ἀθίεχί 
Τρµίσ. Α]ίά, 963. απ Πο ἆφρο, ηθ 
α]α 5ο ποπ οβεταί οοσαρδίο. Ίος ἵία 
Ἰεσεπάις εν, εί ἀῑσαησιεπάις : 

"Ἡ Σίπυλος ἔσται µέγα (πόλισµα βαεθάρων 

"Οβευ σεφύμασ οἱ στρατηλώται,) γένος 
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/ ΄ / : 

Ῥέδηκε πηδήσασα, Καπωανέως δώµαρ. 
ο ο Μο λ / / λ ον 

1060 Οανεῖν ερωσα συν πὀσει. χρόνον μεν οὖν 
Τον πρόσν ἐφρουρεῖτ' ἐν δόµιοις" ἐπεὶ ὃ ἐγὼ 

Φυλακὰς ἂνῆκα τοῖς παρεστώσι κακοῖς» 1045 

Βέδηκεν. ἀλλὼ τῇδέ νι δοζάζομεν 
Μάλιστ᾽ ἂν εἶναι φράζετ᾽ εἰ κατοίδατε. 

” / 

1066 ΕΥ, Τί σάσὃ ἐρωτῶς ; ᾗδ ἐγὼ πέτρας επι, 
/ .” 

Ορνις τις ὡσεὶ, Κωπανέως ὑπερ πυρᾶς, 

Δύστηνον αἰώρημω κουφίζω, πάτερ. 
./ / 

1050 

ΙΦ. Τέκνου, τίς αὐρα: τίς στόλος: τίνος χάριν 

Ένστεςσα οσί σα]ία, ακους (αραπεῖ, 

1050 Μοσϊ εαρῖεης ουπα πηαγῖίο, Τεπαροτο ααϊάεπα 

Ῥυρετῖοτε εα5ίοάΙεραίαχ ἀοπαῖ: Ῥοδίεα Υετο 4παπα ε6ο 

Οµδίοάίαπα τοπα]ςῖ, Ῥτορίοτ Ῥγαδεηίία τηα]α, 

Έχεοςςίε, 

Πασίτηο ο5.6: ἀῑσῖίε, απ 5εἶα[ῖς. 

Φοἆ Πῖς ἵρεαρα οοπ/]{οίτηια5 

10565 Γυαᾶ. Ομἷά ἴδίας ΙΠπίειτοσας 2 εςςε εσο Ιη 5αχο, 

Φ]οιί φας ἆαπα ανῖδ, 5Ἴρτα τοσυπα (αραποσῖ, 

1η{ε]]κ ΠΏταππεη Ίενο, Ῥαίΐςγ. 

1Ρἠ. Ἐλία, απ παπα αυτα ὁ ααῖς οτπαίι52 ε]ας γαἱ στα(ῖα 

Φρίω δὲ τοὺμὸν οὐδαιμκοῦ πεκλήσεται. 

Απ ΠΠαδίτῖς ετ]ί Βργ]ιις (ατΌεοι]α ΏαχΏατοΓΙΠι 

Ὁπάε 6εηπυς αάπη ἀιοιπέ Ατίάα»,) οτῖσο 

Ῥετο ππεα, ΡΗΙΗΙΑ, πιυ]]ο Ίοςο οτῖξ. 

γι]σο Ἰεσίέι : 

"Ἡ Σέπυλος ἔσται πόλις ὄεισμα βαεράρων. 

"Ὅλεν πεφύμασ᾽ οἱ στεατηλάται γένος, 

Φβία δὲ τοὺμὸν οὐδαμοῦ μεχλήσεται. 

Έςκ οοπ]θείιτα ΡΥΙΠΤΩ, πποχ εοάΐςο οΡ- 
πιο αἁ]αία, Ἠωπς Ίοσυτη τος ἑαῖ. ᾖ{αγκί. 

1,εσεπάπτη, η {α]]ος: 
.- ΄ 

---διπλᾶν κέντρον γε δαιμόνων ἔχων. 

Φιρίευ ἰπείαππεπίιπι (ρτοζεσΙοπῖς ϱς.) 
α «ὨΟῖῖς ἴπ)έοίμπι ]αδεγδ. δαιµήνων κένσρον» 
Ἡ{ φὸ 9εἴον κέντρο, Βορῃ. Ῥηϊ]οςί. 1072. 

ὃ Λά{μςα. 
1046. Ἀεσεῖο 4η 5ογῖρβετῖέ, σὸ μέν. 

ΜΠεγπαπ. 
1047. ᾿Ἐπέοκλον] Ὃο Ἐπεοείο, ΤρΗΐος 

Λο, αι εἰ Ιπίου σοὺς ἑπσὰ πιππεταίυχ, ν]άς 
51ρτα ν. 8865. ἍΒαγπεςῬ. 

1048. Ζητῶν σ᾿ ἐμὴν] ΊΤιοε. δ, ΡΓορ- 
{εγ Ῥγαοεάεπς μέν. ΓΠεϊλίιις, 

1051. Νεραί Ἐτιπε]ίας αἲ Μοά. 988. 
σοφὸρ 4ο {επήπα 69ο Αἰῑσυτω, υέ νι]ρο 
εεηδεηῖ, Ίπ Ἡ, Ἰ, πιοηπθέ ἆπο οοἆᾱ. εί 

Ῥίοῦαϊ οοᾱ. ἵππιαροιτ 5αρρεά[ίατο σοφὴ, 
αιοὰ ρτα(ογτῖ ἀεραετή. Αοιδώτη Ἱς- 
απ Γοχίο ἵπ αι θαδάατη νοςῖρας ομαπαῖσςς, 
1η αῖ5 δι ποπ 655ε αἀπΠΙδΣΙΩΤΩ, αξ αηςί- 
Ρῖα αἀπιοάμπα ἀῑδοτίπα]πς. σοφὴ ααϊπηαῖες 
οοσουστΙ ἵπ Ἀ[οάεα, έτη εί Απάτ. 944, ΟΥ. 
07. ἨΗΙρρ. 530, 656, 659. οἱ αἰ]βί. ΒεεΚ. 

1065. σοῖς παρεστῶσιν κακοῖς»] Ῥγορίετ 

γαδεπίΐα πιαῖα. υὶᾶς αἆ ν. 514. (ΤΏε]ενῖ 
νἹρι]απ ροδί ὦνηκα: ΠΠ Ῥετ τοῖς παρε- 
στῶσιν κακσῖς, Ῥγορίε; ῥτανοπίία ἴπ]ογίι- 
πῖα, Ἰπιε]]]σιε νε] ρτορίοχ πιοτίεπα ΒΙΗΠ 51 
Ἐηοοο]ῖ, απῖις ος Βορίεπι Ὠαοΐρας: τεὶ 
Ρτορίεγ Ἰπέο]ῖσοπα εκρεάΙάοπεπι ΑΤρίνο- 
τη. Ὑ]άς Απάτοπι, 1999.) Μαγαῖ. 

σοῖς παρεστῶσιν κακοῖς»] Οοιι{ετ οἵαία α 
Ματκ]απάο Ότεςι. ν. 4635. ΑπάτοπιαςἩ. 
γ. 921. Μιας. 

1054. Μάλιστ᾽ ἂν εἶναι] Τία Α]άϊῑπα, 
Μι] εί. ποῦ Ἠαρεπί ἄν. Ῥοπίταχ ἂν 
εἶναι, ΟΡΙΠΟΥ, Ῥτο ἔσεσθαι. αοηιῖπ Ἰεσο- 
ΤΙ, Μάλιστά γ᾿ εἶναι. Ὠοὰ ἵπ ἀπβῆῖς -ᾱ- 
ας αιιοἑοτῖ(αεῖς ονέ ἵπ Αἱάΐπα: Πεφιο ορ]- 
που ΟΡΗ5 6556 ἔνείναι. «Μαγκί. 

1056. Καπανίως ὑπὲρ πυρᾶς] γιάςο «ι- 

Ρτα αἆ ν. 954. ΆἈαγπες. 
1057. Ῥτο κουφίζω εἀδί. ποπ] κου- 

ρίζω. τηθ]. κουφίζω εσί ἵπ Αἰάϊπα,. ὮΕ!5- 

χο 
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Δόμων ὑπερξᾶσ ἦλθες εἷς τήνδε γχλόνα: 

1060 ΕΥ. "Ορμῆν λάβοις ἂν τῶν ἐμών βουλευμιάτων, 
Ἐλύων ἀκοῦσαι ὃ οὔ σε [βούλομαιω πάτερ. 

5 Ν Ἆ .] 

1Φῷ. Τί ὃ: οὐ δίκαιον πατέρα τὸν σὸν εἰδέναι : 10556 

ΕΥ. Κριτῆς ἂν εἶῆς οὐ σοφὀς γνώμης ἐμιῆς. 

Ὥοππο τα]σία νοηῖςεῖ ἵπ Ἠαπο {αγτατη Ὁ 

1060 Ένας. ἵταπι οοποῖρετας Ίπεα εοηδ]]ῖα 

Αιάϊεης: 5εἆ πο]ο {ο αιάϊτε, Ῥαΐοτ. 

1Ρ/:. Ωι]ᾶ νονο 2 ποΠΠΘ οδὲ ᾖαδίιπα ραΐσοπα έαάπα 5οἴχο 2 

Ἐυαᾶ. Έδδες ]αάρα ποπ φαρίθης πιες γο]απίαςς. 

' 

Επσι] ζοχίο Ῥοΐοδέ Ῥοδέ αἰώρημα, 5ο. ἐγὼ 
νεὶ ἐμὲὶ: τέ κουφίζω δῖί ἐμαυτὴν κουφίζω» 
αααθῖ θοηρίαπο Επῑδεί Κωσανέως μ ὑπὶρ 
φυρᾶς,---πουϕίζω. «ο π]ΙΠΙ] τηιήαπί ΝΤΟ. 

Ματ. 
Δύσσηνον αἰώρημα κουφίζω, πάτερ. ἄλμα 

κουφιεῖν, Ῥορλος]. ΑΙ. 1987. «ΡοΥ. 
1068. Τέκνον σίς αὔρα: σί στόλος τ] 

Απ νυ]έ, φιιῖς υεπέιις ἓ φις Ργογεοίίο Ἠις 
το αἀνοσῖεδ τί Ιδιιά (Ράρί αἆ ΠΠατα, 

(Ρορ]ιοσ]. (94. (οἱ. 5τ0.) Τίς σ᾿ ἔξπρεν οἴ- 
χοΏεν στόλος: ἵπ ἈΝοδαο απιοίσυιπα οί 
στόλος. εἴαδδε (στόλῳ) νε] πιαυὶ Ῥτοβςϊδοί 
Ἐναάπο ποι Ροϊί «Αχσὶς Ε]ευδίπεπ. 
Οοσῖίατί {οτίε Ῥοίυ]έ ἆς, σίς στόλος, φις 
απιϊομις, υϊ ν. 1064, 1066. παπα, Εγαάπο 
εχαια]θμ]βδῖπας {6 οχπανοχαί. ΛΜαγκζ. 

σίς αὔρα: σίς στόλος :] Ἐλλράᾶςε Ῥτο σίς 

ἴδε ἡ αὔρα; σίς ὅδε ὁ στόλος:  ΟΟΕΏλ αὔρα 
ἹΠαςίταρυπί ους οἴαρίπαις αἆ Ἠε]εη. ν. 
1155. Μις. 

Τέκνον, σίς αὔρα 1] Τία αάάρτα σαζα 

εοροπάιπα οεοπίοπάἰ{, εί ΑτιδίορΏαπες 
αρετίε Ἱερῖί ἵη Βατεάχοις---Αὔρα σις ἑξία- 
νευσε µυστικωτάτη. ΑΠαααπάο {απαθη Ο]χ- 
ουπαβῄοςΗέατ, ιά Χοπορῃ. Ἠο]]οῃ, 6. εἰ 
μὲν αὖρα φέροι Ὀέρνσες. Τίς στόλος:] Οιῖ5 

αρραταίας2 Ὑϊάς Ἱπίτα αἆ ν. 1065. ΟΘια- 
γο ἆε]εο 6 1,αἰζια νοιρῖοηε ράσα ἴ]]ιιά 
οἱ τιάϊου]απα, (5εὰ ποναη]ριις ρατοο) Οιῶ 
εαδσίς ὃ Ωιαππ(ΙαΠ ΘΠΙΠΙ στόλος εἰαδδίδ 
δοπαί, οῖαπα αρραγαίπι εί ογπαἰιι ϱΟἵ- 
Ροσῖς εἱση]βσαί. Ίαγπεν. 

1059. Δύμον ὑπερεῶσ] Τα εαῖ. α- 
αποῖ. Ἡος νι]έ Δόμων. α Ἱία εἶατο 5επΙρίαη1 
ἵη Οοᾷ. Α. απἆρ αἀπα]θ]. γιάο αἆ ν. 998. 
Ίοη. 930. Θέμις γυάλων ὑπερθῆναι; Β4ἵ- 

ηρβῆ ος]τ. Δόμον γ οὖπι Α]άΐπα. «Μαν. 
σήνδε χφόνα:] [ Βεπίεπία Παρίίαι εἰς 

τήνδε πέσραν, αι! εἰς σύνδε σὸν ὄχφον. {οχίο 

1616 Ίος. εἰς σήνδε πέσραν, αμῖ σόνδε σσύ- 
νυχα..  Παϊδκῖας,] Ῥου σήνδε χφόνα Εοξ- 

έα να]ε Ἐ]ουκίποπα, απο οκ Δγςῖς {ησεταίς 
Εναάπε, αιαείατα πιασίέαπα 5α6πα 0αρᾶ- 
Ώρα. δε απίς στ, ἵπ σόνδε στόνυχα, Ίοηρατα 
ο55ο ορῖποχ, οἱ Ιάᾳἴτοο α πηθίτο Ρτοβ]ρίέαπη, 
ου Ρεῖππα ἵΠ στόνυχα Ὀτενίς δῖέ, εί δὲ στὂ- 
οβῇεστοί {τουμαπα. αγ. 

δόµον γ ὑπερβᾶσ.] ΜΒ. Τ. δόµων ὕπερ- 
ρᾳσ, ααοᾶ τεεορῖε ἹΜατκ]απάας, οοπβτ- 
τηαίᾳαθ εχ ΤοἨ, ν. 230. Φθᾷ Τρ ὕπερβαί- 
νειν οσε {παγεαί, Ἠϊο απίεπι ἐστεα. Ὑπ]- 
σαΐαπα 5ίαθΙ]ί Όχεςί. Υ. 1566. Μαιος. 

1η ααἱριςάαπα Ἐάά. γ᾿ Ροδί δόµον ἀθεςί. 
Δεεᾖ.. 

Ῥτο γε]εσ. σε. Βοά ρτανῖας αεοίατη εσί 
σήνδε χθόνα. Βεπίεπίία Βαρῖίαί εἰς σήνδε πέ- 
σρα», αυί εἰς φόνδε σὸν ὄχφον. {. Ισίίατ ]ες. 

εἰς σήνδε πέσραν, 816 σόνδε σσόνυχα. «είδί. 
1060. Ὁρμὴν λάσοις ἂν] Βὶ Ἐναάπε 

ἀῑσαε Ῥαΐαῖ, Φδοίες νεα οοπδία 5ἱ αιαϊίας, 
πι ]έου νεχυα {απαϊς. ααῖά επΙπα πιρη/1ο- 
πο ἀἴσπωπη, οἱ 11ο 5οίαέ Ῥοδίατα Ἶ]α πιαγ- 
γαυογέ ὃ Ἐογίε, Ὀργὴν λάδοις ἄν, ἃο. ἸἹ- 
γαδοογὶς οὗ πιέα οοπισἰία, δὶ αιιάΐαδ. δῖο αἷ- 
δῶ λάξοι ἂν, υεγεὐϊέιχ, Ῥορποε]. Α]αο. 
548. λαμθάνειν τὸ Συσµενὲς, πια[ευο[επιέίαπι 
οοπιείμεγε, Ἱ. 6. πιαῖε υεῖε οσοι, 1ρμἱ5. 
Ταυτίς, 656. λαμθεάνεν µεταμέλειων γρᾶ- 
γιέογο, Ἰοσίετ ἵπ (ΑΠοπααο. λαμθάνειν φό- 
6ον, ἐἶπιενε, Ἐλοείτα 59. εί (αρροβίέε αἆ 
εοπςίτιςσξϊοποπι) Βορλοε]. (4. 6ο]. 761. 
λαθεῖν ὀργὴν, Ἰχαφεῖ, ἙῬ]αίατομ. Οαπαῖ]]. 

Ρ.148. ο. ΝΙΜΗ παπίο 1 εοπίέεσέα 5ἶπο 
Ἠρχίς, σὲ απῖα Ίαο αἰῑίει {οτίο οσρΗσατῖ 
Ρορουπί. Εεϊρκίας Ἱία, ᾿Οργὰν λάδοις ἂν, 
σῶν ἐμῶν βουλευμάτων Κλύων, οοεῖρεγες 
γαπι, δἱ αιιάίγες πιεα οοπιδἠῖα. :«Ἠατλί. 

Ὀρμὸν] Ιωεφεπάωπα επι Ἠείρκίο ὀργήν. 
Ἴδου αἰῑέογ οπιοπάαῖ ΝΤατκ]απάιις, 5ο βου- 
λευμάσων αὓ ὀργὴν λάβοι τεβὶ {αεῖς αμοά 
ΏΟΠ Ιπίοτ. «άις6. 

Ῥυ]σαίωτα ὁρμὴν ----τία αθά Έτεν. 
«ε οι πο τοςσντοῦ ρᾶ5 1165 ταἴδοπδ, 5ἱ 1ε 
7 
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ΙΦ. Σκευῃ δὲ τῇδε τοῦ χάριν κοσμεῖς δερας 
1066 ΕΥ. Θέλει τὶ κλεμὸν οὗτος ὁ στόλος» πάτερ. 

1Φ. Ὡς οὐκ ἐπ ἀνδρὶ πενθίµῳ πρέπεις ὁρᾷν. 
ΕΥ. Εἰς γάρ τι σρῶγμα νεοχμον ἐσχευάσμενα. 

.) / / 

ΙΦ, Κάπειτω τύμθῳ καὶ πυρᾷ Φαθει πέλας : 

4ρ/:. 

1061 

Ἠοο νεο οι]έα οπ]α5 γαἱ «αἩδᾶ οΓΏ85 οοσρι52 

1066 ΓΕυαᾶ. 15ίο οτπαίς ἱση]βσαί αϊφα]ά οχΙπαῖαπα, Ῥαΐον. 

1Ρήν ΟΈἱαπ1 ποπ οὗ ππασίαπα Πασιῤρτίς ϱ5 αδρίοἳ ὃ 

Ευαᾶ. Δά απαπάαπα οπἵπ} ΥΠ ΠΟΥΑΠΩ 55 ραταία». 

1Ρ. 

Ίες οχρ]αια; δί πιοϊπιθπαθ Ίε τοις νους 
όραχσποχ ἆο ἱ ἐπὶςίος ἀῑδεοιχς.”. Ξ6ἆ Ἰάεπα 
{αππθΏ 5οπ(ῖέ, 1ΠΘ]τ15 Ῥτο ὁρμὴν Ἰοείαπα Ιχί 
οὗ μὲν (νεὶ Ρο[ῖτι5 μήν) «Ἠεοῖ. 

1064. Σκευῇ δὲ σᾷδε σᾶ χάριν χοσμεῖς δξ-- 

µας; Θέλει σι κλεινὸν οὗτος ὁ στόλος, πάτερ] 
Σκενὴ θέ στόλος οἸεσαπίοτεπα οοτροσῖς ΟΥ- 
παπα οί απηϊοίατα ποίαέ, απ ροία5 πιρ- 

ἐν, 4παπα πποσίέατα», {ωπαῖπα ϱΟΠσΤΙΘ- 
ματ. ιά. αργα, ν. 1058. Ἐν ΡΠϊοςε. 
Ίοοπαπα Τ,, ΤΙ. ἵη Ἐναάπο ---Ἡ δὲ γυνὴ 
(Εὐάδνη) καθ ώσσερ οἱ ἐς σὰ Ἱερὰ στεφάνους σε 
καὶ χρυσὸν ἐξασκᾶντες, ὡς φαιδρὰ «ύοιτο, καὶ 
ἐς χάριν σοῖς »εοἴϱ, οὕσως ἑαυτὴν στείλαωσα, 

καὶ οὐδὲ ἐλεεινὸν βλέπουσα, πηδᾷ ἐς πὸ σῦρ, 
χαλᾶσα, οἶμαι τὸν ἄνδρα" καὶ γὰρ βοώση 
ἔοικε. Ἠωιπο Ίοσυπα ἘΕΙ]οςίγ. πορῖς5 ο]. 
Ῥτοάσας ΙπάΙσίτανίε; Πάεπα αίστη {οί ας 
Ηϊφίοσῖα σταρηῖσα ορτηεπάα οί ἀοδοῖρίῖο, 

14γ7ι66. 
1066. οὗσος ὁ στύλος,] ἌΝεσαί Υἱγ θαπ]- 

της αἆ βαβοῃ. ΤΙ. Ρ. 945. εᾱ. Απιςίε]. 
νοσΕΠΙ στόλος 5ἱσηῖῃσοατο απηἰοίιδ. στολή, 
Ἱπαυῖέ, αιί στολισμὸς τὰ Οταοϊ αρρε]]απί, 
ΠΟΠ στόλος. Βεά τοί[α]]ίιιτ Ίος Ίοςο, οί 
/ἨΦΕἨγ]. Ἴκετ. 949. εί Βεμο]. 11, εἰ ΑΠ- 
ἀτοπιαςῃ. 148. ΡΙΟ στολμὸν, Ὑει. οτε. 
Ἰαῦεί στόλο ἸΙάσπι ο (α5αιΏοπο ν]- 
ἀείαχ «οπίτε οί (αἴακοτας αἆ ἨΝ. Απίο- 
πἵη, 1. 16. Ρ. 40. [Ῥετίοα]οςο ἀῑδερηβῖτο- 
πχ α (απς νπῖς, ης χε ον]άρης ο55οί.] 
(ᾳ1ς οἵ νεγα διιΏί, ΏΓΟ στόλος Ἰοσεπάιτα 
Εοτίᾳ στολμόε.) ὙΨϊάο ποία Ὠοιτν]]ῖο αἆ 
ΟΜαπίοῃ, Ρρ. 68, 69. ἆσ πιοτο ογπαπ(ϊ 5ϱ 
απίο οργίαπα οἱ ἀοδι]παίαπη Ποτίοπι. ΈῬτο 
αυρα Ἠεϊσκίας αὐδὴ: οί τοπαῖε αἆ Λη- 
ἀτοπῃ. 1067. Ἠιρρο]. 8δ. οἱ 567. Μαν. 

Θέλει σὶ κλεινὸν οὗτος ὃ σσόλος, πάτερ. ] 

1οσεπάυτα ν]άρέατ, Θέλει σι καινὸν---αἰί- 
σφιῖά τιουιπι ἱσπίβοαί. ν. 1067. ον. 

1066. Ὡς οὐκ ἐπ᾽ ἄνδρ) πενθίµῳ πρέπει σ᾿ 
ὁραν] ἹΜακῖπια ἐδί απηρὶσιῖ(ας Ἠος Ἰοεο, 

κ 

Οµσ νοτο Ῥτορο 5ερι]οἩγαπῃ, οἱ τοσπῃ ία ὁ 

ΜΠ ρ]ασοί φρέπει, ὁρᾷν, νο] οιζέα εδ, νε 
θἰηη [ές 65 αἲ αδρείσιγι, αἆ υἰάεπ(ζιέπι, 8ρε- 
οἷε: ταὲ ΦορμοεΗς Ἐ]εσίχ, 666. Ῥαάασο- 
σις Ιπίπους Ο]γίαπηπεδίταπη, ἆθ οα ἀῑοῖε, 
πρέπει γὰρ ὡς σύραννος εἰσορῶν. ορεεΐοπο 
αδεί (να σέ) γοσίγιώ αἆ αδροϊεπάιπη. 
ΏΘΙΏ πρέπειν α Τταρῖςίς αάτοαε 56ης {16- 
αἀοπίαίαχ. ν]ὰο ἨἩεργολίωτη, ααϊ νατῖας 
Ἠυ]ας νοςῖς οἸσπ]ῃοαίῖοπος {αησῖί. ΤΠ ηας 
απηρῖσυϊίαίο, το]ῖαι νοτδῖοποπα Οαπίογί ο 
Ῥατποςῇ. Οοᾶεκ Α. οπηΗῖέ ὡς. Βοτῖνϊ 
Ροίυήί οὐκ ὡς (τε] ὡς) ἐπ᾽ ὠνδρὶ---νε] ποί- 

σειν σ᾿ ὁρῶ---Ύοἱ πρέπει σε δρᾷν. Ώποταπα 
αιιοἀν!ς {αεῖ]ε ἀείοπάϊ Ῥο55οί εοηδοπ1επ{]- 
δις ΜΡΡ,. Ἰπίσίπι πμ] πηυίαν], Τιεσί 
αασοαιθ Ροίρςί πἔνθιμος. Οὐχ ὡς ἐπ᾽ ἀνδρὶ 

πέννηµος πρέπει ὁρῶν, αεϊῖνα Ισηϊβποαᾶοπο, 
112 ἴιβεδ, ΏΟΏ Ῥθδδίνα, φιἱ [μμείιγ» αφ ααβ 
Ἠυῖς γοςῖ πο 5ο]οί οοπηρείοτθ: πάς σέν- 
Ὄ]μος στολὴ, Δρ. ΑίΠεπ. ΧΙΙ. δ. Ρ. 595. 
Ὦ. 5µρτα, ν. 9856. σένθιοι χουραί. -- Πρέ- 

πει εἰσορῶν δεῖ]. ὁ στόλο». ἘῬοΐεσέ ᾳποᾳς 
1εσ. πενθίµῳ πρέπεις ὁρῷν, Ίιοπι δίπιἰδ 5, 
φιιοαᾶ, αδρεοίιώ, ]ωπιῖπιω υἴγιπι {μσοπίϊ. 
πρέπεις ΤΠΙ ο550ί ΡοβΙ(ΙΠΏ το ἐμπρέπεις.” 
Πεϊκκίας. Ως Ἰάεπι ᾳαοᾶ οὕτως, 6ί ΟΠ 
σ᾿ ὁμῶν οοπ]απσεπάιπα 6556 ορηςοί Ἡ σα(Π]- 
Ἡ5. ] (Τη τοία Ίας {αρυ]α ποηίεςέ ]οσι5 τηᾶ- 
ος απη)ίσα5 ααἲ Ῥ]ασίριας εοπ]θείαχ]5 ραᾶ- 
ἴθῃ5, Ὑαγδίοποπα το]ςαἵ Οαπίοτί εί Ῥαἵ- 
Ὠρςῇ, Οοἆ. Α. οπεέ ὡς.) Ματ. 
Ὡς οὐκ ἐσο᾽ ἀνδρὶ πενθίµῳ πρέπει σ᾿ ὁρρν.] 

ΜαιΚΙ. σφένθιµος πρέπει ὁρῶν. ἸΜαδσταν. 

Ἐχοτοϊίαί. ΤΙ. 6. Ῥ. 87. πενθίµως πορέσεις 

ὁρᾷν. Ἰάσπια ἵπ Ίοσο, εἴίαπς «Ἐ5εμγ] Βαρρ]. 
7097. Βορμος]. Ἐ]οείτ, 665. ἍὮῬογ. 

πρέπει σ᾿ ὁρῷν, ααοά Πὶο εχῃ]ροπί ΜΤ5.. 
«οπςιΙπ Ιποοιηπποά πα θί πηεηξϊ Αιιοζοτῖς 
Ρ]απο εοπίτατίἁπα οβ]οΙέ. Τ,οσοπάυπη 1σ]- 
11 πρέπεις ὁρᾷν, (ιο Ῥοδίατυπα Ἠδις ρτο 
εἰπηρ]]οἳ νἱάετίς νε] οοπαρἰοεγἰ αεοΙρῖοπά Τη 
ἀοσοί,. 5ορ]1., Ελεείχ. ν. 6605. σορέτει γὸ0, 

Ψ] 
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ΕΥ. Ἔνταυνδα γὰρ δὴ καλλίνικος έρχομαι. 

100 ΙΦ. Ἰικώσα νήκην τί: μαφεῖν χρήζω σέφεν. 

ΣΥ. Πάσας γυναῖκας, 
1Φ. Ἓργοις ᾿Αλάνας, ἢ Φρεινῶν εὐδουλίῳ: 

ἃς δέδορκεν ἥλιος. 

1066 
η) ” / ”- 

ΕΥ. ᾿Αρετῇ' πὀσει γὼρ ξυνανοῦσα πείσοµαι. 
Ι1ῷ τς κ / ” ./ / / 

. Πέ φής: τί τουτ αἰνιγώω σηµαίνεις σα3ρὸν : 
᾿ / κ. . 

1076 ἘΥ. Αἰσσω «ανόντος Κωπανέως σήνὸ εἰς πυρῶ», 
ο’ ΄ .- Δ -- 

1Φ. ᾿Ω Φύγατερ, οὗ μὴ μῦδον ἐπὶ πολλοὺς ἐρεῖς. 

Ἔυαᾶ. Ἠτςο επῖπα Ίαπα Ῥγαε]αγαπα νἱεοτίαπα αἀθρίατα γεηῖο. 
1070 ή. Οαπα ν]οίοτίαϊτα αἀθρέιτα 2 ᾖος οχ {6 απάῖτε «υρίο. 

2υαᾶ. Τήισαηι ΟΠΊΠΕ5 ππα]εγες, οιας ν]άῑέ 5ο]. 

1Ρή:. Ορετίρας ἸΤίποινα», απ ππεηῖς ρταεπίῖα 2 

Ἔναᾶ. Εοτάμαάϊΐπε: οἵΙπα ππαγίέο οπῖπα πἹογέιια Ίαςςβο, 
1ΡΗ. Ωω]ἆ αἲς 2 αῖά οἰσπ]ῆσαί Ἠος απῖσπια αΡ5ΟΠΙΠΙ 5 

1075 Ευαᾶ. εκανα ἵη απο Οαραποῖ ποτ] τοσΠῃ. 

1Ρή. 

ὧς σύραννος, εἰσορῶν. νἱὰ. οἱ /Ώ9ο]ι. ΦΡΡΙ. 
ν. 97, 8. Ἠρσίαί νἰάαπι Ίπ σεν µω, 
ᾳαοά, πὶ {α]ον, 1π σενίµως πι ίαπάΠη : 

ια) 3 -. 

ὡς οὐ ἐπ᾽ ὦνδβὶ πεν όμως πρέσεις ὁρῶν. 

ὤμαπι αἰίσπαπι α ζιοῖι Ῥγορίον πιαγίέπι 
δρεοίεηι Ἰαῦεδ/ Μις. 

Καινὸν 5εγΏροῖ Ῥχο κλεινόν.] Τία πιοσ, ν. 
1067. νεοχµόν. ἩἨογπιαπι. 

1067. ΜΙπῖπης Ἠϊο οοπγεηῖέ γΟΣ νεσχγµόν. 
Ἠεροποπάωπα {οτίθ : 

Εἰς γάρ τι πεᾶγμ’ εὔθυμον ἐσμευάσμεβα. 

Α4ιασ. 

.1068. σύμέῳ καὶ πυρᾷ φαίνῃ σέλας |] Ὁ- 
5ιαΏ15 οὕτη σεη]ῖνο πέλας σύμδου καὶ πυ- 
ϱῶ5. 6ἱ {8ΤΠΘΠ χιζωτὶ πέλας, ν. 1051. 

Ιαν]. 
1074. σημαίνει, σω)ρόν:] Αάἀλερεῖςςο Ρι- 

{ο Πέετατα σ: σί τοῦτ᾽ αἴνιγμα σηµαίνει σα- 

9ρόν: φιά οἱδὶ υι]έ Ἰιου «πίσηια Γιῖ]ο ὃ 
Οοπίταγίαπα νἰάσίιγ αρεῖἀῖςσα ΧθπορΏοπεί 
Ἠ]ει. τας, 10. ἵν. Ρ. 608. Ἑ. οκ οπηῖς- 
δα Ἠέοτα: παπα Ιδῖ πηπης Ἰθσίέαχ, συµόου- 
λεύσαιμ ἄν σοι σὺν παῖδα γενέσθαι γυναῖμαν 
ΡΤΟ στὴν παῖδα ἄγεσθαι. οκ γεσθαι Εοτία {ο- 
σεγαηί γενέσθαι. Μαν]. | κ 

σηµαίνει.] Τεσοπάιπα επι Μαικ]αη- 
ἆο σηµαίνει. Μις. 
-. 10716. Έτο σήνδ ἵπ αΠηαοί οάϊδ. ππα]α 
]εσῖέειχ σήνδε. Ἰ{αν]], 

᾿Αἴσσω] ερεπάμπη δισσυλλάβως, (ᾶ- 5 

Ο Βία, πεηπα(παπα ἀῑσας Ἠάπο ΦΕΓΠΙΟΠΕΠΙ αριιἀ γι]σις. 

5ἱ 5ἵπο ποία ἀἴῶτοςδθος αἴσσω 5οπΙβθτείτ, 
ο ᾖξα Ῥτο ᾖϊξα, είο. 55ρο αριᾶᾷ Ἠππς 
Ῥοδίαπ, Ὑἱάο ΤρΗΐ5. Αι]. ν. 80. Ὄε 
Οᾳαραπεῖ ααίοπαι Ῥγτα, εί ᾳπατο Ῥοδία Ἠος 
Ώησαί ἆς «αάανοετο, ααοά πες οοπιριυτῖ ρο- 
μέ, πος ἀεριυῖί, νἷἀε, απξ πος 5αρτα αἆ 
γ. 944. Βατηε». 

1076. ”Ω, 9ύγατερ, οὗ μὴ μῦ.ον ἐπὶ πολ- 
λοὺς ἐρεῖ.] Ἠος οδί, νοτρὶς ἸΝιητὶεῖς αἆ 
Ἐμαάτατα, Ἠ]ρρο]. 916. Οὐ μὴ σαρ ὄχ- 
λῳ σάδε γηρύση. « Ἐοτίε ἐπ] σολλῶν, ϱ0- 

γαπι πιιεΐς, αιέ ἐπὶ σολλους. Ἠϊς 1οοῖ ε5ςθί 
ΡΟ εἰς πολλοὺς ἀῑσειπη Πεϊςκῖιας. (Βτῖας 
Ῥτοραί ε]. Ὑα]οκοπατίας αἆ ἨΙρρο]. 915.) 
[Οµέαίαχ Τη Τιοχῖοῖ εκ Ἠοπηετ. Ὀδ. Ἐ. ν. 
405. ἔσ᾽ ὠνορώπους, ἴπίεγ Ποπιῖγιεδ, σογατι 
Λοπιὐηίδιις. ἐπὶ, υεγδµ5, Μα. κ. 49. ἐκ- 
σείνας σὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ σοὺς μα» ητὰς : 
αιιοά νεγβξατ ἔτι ἀἰδοϊμιιῖος 5ιιο5: εί ποία- 
έαχ ἀἰγεσείο. ἐεὶς ἐπὶ Φυµέλας, 1ΡΗ. Δυο. 
159. Τμασας ΠΠ. 9. ἐγένετο ῥήῆμα Θεοῦ ἐπὶ 
᾿Ιωώννη». Χεπορποπ Ἠ]ςι. τας. ΠΡ. ΤΙΠΙ. 

Ῥ. 490. 6Ο. σπονλὼς ἐποιήσαντο, ἕως ἅπαγ- 

γελθείη σὰ λεχαέντα, Δερκυλλίδα μὲν, ἓς 
Δακελαίμονα, Τισσαφέρνει δὲ, ἘΤΠΙ βασιλέα: 

Οὐ μὴ ἐρεῖι, πεφιιαφιαπι ἀῑσεδ, Ἰᾷ οδί, πε 
ἀἰπογίε: ης δει]ία νιάρατε.] Ματ. 

ΣΩ, βύγατεο, οὗ μὴ µῖῦθον ἐπὶ πολλοὺς ἕ- 
εἰς] Οπιπίπο Ίθσ6, εἰς πολλούς. νίᾷε 

ἨΏεοἨγ]. Ῥεχς. 161. βορβοε]. Ἐ]οεσίτ. 608. 
ΤΈτασορῖη., 495. (4. Ἐντ. 95. Ειπρῖά. 
Ἠεςο. 502. Οτες. 165565. Ἠτιρρο]. 990. 
ΦμρρΙ. 678. ἘΒαοςπ. Τ07. ὮΕΡοΓ. 
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ΕΥ, Τουτ αὖὐτο χρήζω πάντας ᾿Αργείους μα»εν. 

ΙΦ. ἸΑλλ” οὐδέ τοι σοὶ πείσομαι δρωση τώδε. 1071 

ΕΥ. Ὅμοιω' οὐ γὰρ μῆ κίχηε µ’ ἑλὼν χεεί. 
1080 Καὶ δὴ παρεῖται σωμα" σοὶ εν οὗ Φίλον» 

ε .. Ν λ ως ’ / 

Πμωυ δὲ, καὶ τῷ ζυμπυρουμένω ποσει. 
ο Ἕλλδν / να ε , 

ΧΟ. ἸΙὼ γύναι, δεινον ἔργον ἐξειργάσω. 10Τ5 

ΙΦ. ᾽Απωλόμην δύστηνος, ᾿Αργείων όρω. 

Χο. Ἔ, ἐ. σχέτλια τάδε παθὼν, 

Ευαᾶ. Ἠος Ἱρθάπη νο]ο εωπείο5 Ατοσϊγος 5ο1το, 

ρή, Βοά πο οσο οιΙάσπα εοποσάαπα ρί Εαοῖοπα σος, 

Ένας. Βιπαῖ]α οδί, ἰᾳπϊάεπα πΟΠ Ροΐοχῖς πῃο Ρτο]ιοπάσγο ταρῖοης ΠΠΘΠΙ1: 

1080 «αππφιιο ἀοπηλέιχ οοχριῖ», ΠΡΙ αιἶάσπα ποη σταία 105, 

Νοβ]ς τοτο εί ἶδά πιατίο, ααϊ αἴπια] οοπηΡτΙ6ά. 

6ο, Ο πα]1θγ, αίτοχ Ταοῖπιις Γοοις, 

11. Ἐ οτῖ πηῖσαοι, Ο Ατοῖνα Ρριε]]α.. 

6ο. Ἠσι, Ἰθι, ας Ποιγοπάα ραδδι15, 

Ἠοείο οοπ{ονέὲ Πατκ]απᾶις Ἠίρρο]. ν. 
919. ἐπὶ πολλοὺς, αἱ ἐπ᾽ ὠνορώπους οἰίαίΊπα 

ἵη Τ,οχῖοῖς εκ Ἠοπι. Οἆνες. ἕ'. ν. 405. 
Ἠεἰς]ῖο, οί Ὑα]εκεπαωτίο ὓ. Ο]ατῖς. πηᾶ- 
σος Ῥ]αοεί ἐπὶ π)λλὠν. Μιδο. 

ἛἜς πολλοὺς 5ετῖρδῖ Ῥτο γι]σαίο ἐπὶ σρλ- 
λάρ, αιοά 1π ἐπ] πολλών ππαίαυαπί Πεῖςι- 
Τις οί Ὑαἰεκοπατῖας αἆ ἨΗἴρρο]. 919. Οι 
αἆ {ποπάαπα νυ]σαίαπα αα]οται ἉΠατ]]α- 
ἀσς, τιί α]]οπα ΙΠ δεοιιπάα οὐϊιίοπο οπι]ςίζ. 
Μαιιλ]α» ἵη (τα. 6. Ῥ. 861. οσπα Ἐνιι- 
τιρ]άϊ5 Ίοσο εοπηραταί 1]]ιά Ἠοτοάος ΤΠ. 
89. σιγῶτο ἂν βουλεύματω ἐπὶ Σδυσµενέας 
ἄνδρας οὕσω μάλιστα: αἲ Ιδὶ ρταροβΙΙο εκ 
ΠΟΙΩΙΠΘ βουλεύματα Ῥοπάοί. ΓΠογπιαππ.. 

1078. Αγρίο Ετατά σας εοηραταί Βο- 
Ῥπος]. Ἐμή]οςί., 19539. ἀλλ᾽ οὐδὲ σοι σῇ χειθὶ 
πείθοµαι τὸ δρᾷν, ααοὰ 5ε]ο]αδίος ΙΠίοΥρτο- 
(αέυσ, οὐκ ἐπιτρέψφω σοι. ΠΗεγπιαχχι, 

1079. Ὅμοιον" οὐ γὰρ ἂν κίχπε] "Ὅμοιον 
ΏΟΠ θδί αἰπιῖζε οδί, τί Ἱπίευρτείες; πεφιια 
υεγίδίηιϊ]ε εφέ, εγοαἰθίῖε εδ, αί Ῥτοάςις: 
πο Ταπέιιάεηι εδί, πι φεζογί, ἰἱ ἵς αἲῑ 
οπε: εδ ἰα πιέπιό οἱοδε. «Αρδοηπγ]ας Α.- 
δαπῃ. 1410. σὺ δ' αἰνεῖν, εἴτε µε ψέγειν 9έ- 
λες, Ὅμοιον. ἔπι Όθγο 8ἱυ6 πιο ἰαιιάαγο, δοιε 
υἱέμρεγαγε υε[ί, ἸΤαπίιιάσηι Θοδί. οἳ ν. 
1248. Καὶ σῶν ὃ ὅμοιον εἴτι μὴ πείθω" εἰ 
{απίιιπάεπι οδί, οἱ ἵπ γιο Πογιίπι ογεαγ. 
ἘἨοτοβοιας Υ1ΤΤ. 80. ἵη οτα(ἵοπο Τηοποίς- 
τος] αἆ Ατκιϊάσπα: ἣν μὲν σείθωνται, 
ταῦτα δὴ σὰ κάλλιστα" ἣν δὲ αὐτοῖσι μὴ σισ- 

τὼ γέἔνηται, ὁμοῖον ἡμῖν ἔσται" οὗ γὰρ ἔτι δια- 
δρήσονται, ὅτο, Ὀὶ Ῥεπο υοτέυτ, φεγίι- 
ἆο γιοὺΐς ογἰέ. δὲ Ἱία Ἠϊο γοτεῖ ὅμοιον ὨἨεῖς- 
Κας. 

Ῥτο ἂν Οοάἆ. Α. Ἑ. Ο. µη, αποᾶ ἵπ 
οοπέοχίαπῃ τοςερῖ. ῬΡαι]]ο απίο σπα Γαίατο 
οὐ μὴ μῦθον---ἐρεῖε. τονῖ5 πιοάο ΡΙΟΡΕΠΗ 5 
πὲ εί «αερίςείππο ουσ φαὐ]απείνο Αοτῖσα 
Ρεϊπαῖ, Ἰσοί τὰ ποροί Πγρο(μοςῖς. 5οἆ ἔγας- 
ἅα ποραί. δια 5οηιεΠίά παωρεῖται (5ὶ 
τεοίο αμα) Ῥοπϊίασ Ρτο καφεῖται, ἀεηιί-- 
ἐἶων, Τρµ. Ἔαιτ. Τ 14. παπα παρεῖται Τετθ 
αἰἴαπα τοπα αχρτηῖί, Πςππρε, /απαίιτ, Τέ- 
φοζυϊίών, τοπ: νὶῖὰάε Α]εοεί. 205. 
Ηοευ. κ. 19. Οτοεςί,. 973. παρειµένον νόσῳ. 
Ῥασο]. 696, «679. σώμασιν παρειµέναι, 49 
ἀογπιίοηείδιιδ. µὲήσω σῶμα εοάεπα 56Η5Η, 
Ἠιρρο]. 5206. Ἠε]οεπ. 1996. Αίπεπωυ5 
ΠΠ. Ρ. 517. Ἑ. ὨὈοιτνί]. αἆ ΟµαπΠίοη. 
Ρ. 659. Ἠας ΊοηαεΠ5 Ἐναάπο, 5εἴρραπα 
ἀα]ιεῖι. Μα. ι ' 

Ὅμοιον" οὐ γὰρ μὴ κίχης μ ἑλὼν χεεί.] 

Το νεινο κιχάνειν υὶάε Ναἰεκοπ. αἆ Ἐν- 

τῥ. ἨΙρρο]. 1443. 3ο. 
ὁ γὰρ μὴ κίχη.] Τα Μ5. πίοτᾳιο εί 

Ῥ, Υι]σο ὁ γὰρ ἂν κίχηε. «Μιας. 
1059. Ἠιπο νοδαπα ἵπ ἆπος ἀῑνιάϊ ἆε- 

Ῥογο ερηςεί Ἠοαιῖας: 

᾿Ιὼ γύναι, Ῥαδῖς Ιαπιβίσα, 

Δανὸν ἔργον ἐξειργάσω Ρετίοάα5. 

Ματιίῖ 
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1086 Τὸ πάντολµον ἔργον ὄψει, τάλας. 
2 .) 3 6 3 9 / 

1Φ. Οὐκ ὄν σι εὗροιτ ἆλλον ἂδ)λιωτερον. 

ΧΟ. Ἰὼ τάλας' µετέλαχες 10680 

Τύχας Οἰδισόδα, γέρο», 

Μέρος, καὶ σὺ πόλις ἐμιὰ τλάμω». 

1090 1Φ. Οὔ µοι τί δὴ βροτοῖσι οὐκ ἔστω τόδε, 
Νέους ὃὺς εἶναι, καὶ γέροντας αὖ πάλυ : 
ἸΑλλ) ἐν δόµοις μὲν ἤν τι μὴ καλώς ἔχῆν 

1086 Οου]ΐς «µς5έίπος αιιάαοΙςεΙπ]αΠι ΥΘΤΠ. 

1085 

11. Νεππετη αἴατα Ἰηγεμ]είϊς πιε ΠΙΙ5ΘΥΙΟΓΕΠΙ, 

ὤιο. Ο πηῖδετ, εί έι Ῥατᾶεερς {ασίης ε5 

Ἐοτίμπα (ΟΡάρ, Ο 8ΕΠΕΣ, 

Ῥγο ἔπα Ῥτορογίοπθ; θέ {πι πηῖδοτα πι οἶνίίας, 

1090 ΙΡ. Ἠσὶ παῖΒῖ, ᾳαατο Ώου Ἠσοί ος Ποπαϊπῖρυς, 

Β]5 Πουῖ Ίανεπες, εἰ τΙΥ55 5ΕΠ65: 

απ ἵη εεάῖρας αμ]άεπα 5ἱ απἷἆ πο τοσίε 56 Παρθαί, {ᾷ 

1086. ὄψει] Νεδεῖο 4πο 56εη5α ἀῑσαέαχ 
νἰάεὺΐς (Ῥτοιέ υογαιπθ) αιἀαοϊςεππαπα {8- 
οἵπας, οσα ἴ]]α Ίαπι υἰάεγαί. ὄψει ἀαάνιπα 
οδί αὐ ὄψις, υἶδιδ, αδρεοίιδ. πα.ὼν ὄψει 
ἔργον σὸ πώντολμον φιιὲ υἰαϊδίί (νῖδα Ῥαδου5 
5) επι Ίιαπο δµηΊΠιεΕ αμάασεπι.  Ὢ, κακὰ 
σαθὼν, ἰδών τε, δυστυχἠς γέρο’ ΑπΠάτο- 
πΠαΟἩ. 1905. ἸἨΜϊπις {α1θςθί 5ἳ αιιάἴυϊοδεί 
ιαπίαπα. νιάρ Θορ]οες]. (ά. Έντ. 126]. 
Ῥχο σχέτλια εἰ τάδε, Ὑοχδι απτεοεἀεπῆ, 
ποῦ πηα]ᾳ ]οσῖ Ῥοδρεί σχέτλιε οιτόδε. Έα» 
ποίο, εί τηυ]ία {α]α, ποη ααοά οα πηΙίαη- 
ἆα εχϊςίίππετη, 5εά πο αιῖς ϱα πηιέοί οἶπο 
Ἠρτῖς οὲ πεοθρεῖίαίο. Ματ]. 

ὕψει.] Ἠεείε ποίαί ἹΜατκ]απάμ5, Ἠῖο 
ποῦ οοπνεπῖτε Εαέαταπα γοχρῖ ὄπτομαι [απἷα 
5οἵ]. Ίσσα ν]άρταί.] Τίααιο ὄψει ΙΠϊ ἀαθῑνας 
οδέ αὓ ὄψις, υἱσμδ, ΤΕΡΙΕΙΥ Υετο α παθῶν, 
οκ νετδα βυροχῖοτὶ τερεβίο. ΙΙΙ τηασῖς 
Ῥ]ασρταί: ὄψει ταλᾶς, υἶσι γαίεγῖ. Μιςς. 

1086. 6οἆᾱ. οπἼΠθς αθλιωτατον.] [αυ- 
Ῥις ΠοηΏ Ῥοδδυπῃ αεοεάστο.] ΜαγΜ. 

1087. µετέλαχες Τύχας Οἰδιπόδα, γέρον, 
Μέρος] 14 εδ, κατὰ µέρος, Ῥατίΐπι. Θ10- 
πηοάο ραγάπα2 Οία πα εκ {ας Ηρετῖς Υο- 
Ἰαπέατία πποχίο εί 5υα οω]ρα Ῥοπέ, δἶοιιέ 
λάῑρΙ αἴεταιε, Ἐάθοσ]ες εί Ῥο]γηῖςςς. 
Ἠϊπο Βιαᾶας Τμερ. ΧΠΙ. 16. «ἆ-αἱροαί 
αγ εδ ]ογέωια ἀοίογὶς «4ο πι], µέρος, ὲ 
1ρΗ. Ταχ. 1999. ἸἨοτας]ά. 678. (ο. 
Ο. µετελλαχες. «Ματ. 

1088. Τύχιας Οἰδιπόδα,] ΙπιοΠϊσο (94ἱρὶ 
Ἱπζοτίαπία σεποταϊῖπη, πΟΏ 5ροοἵα τη, αιοά 

μεν οἶας πηπέια «σἀο νο]απίατίατα γοσαί 
Ματκ]απάιις) Ρεπετῖή. Ἠυ]ας οΠἵπα Γη8- 
Ἡ αᾳαοπιοᾷο 1π ςοοϊείαίοπα γεπῖτο Ροίυ]έ 
οἴνίίας Ατσίνα, ἆε αι 1ΗΟΧ2 σα, 
1089. Μέρος, ] Κατὰ τὸ σὸν µεέρο». Ἠγοᾶκθι/». 
1094. Ώε ]ος ρτονετβῖο νΙάε 1οαπ. Τοι- 

Ρίτα ἵπι θυ]ά. Οαγ. Νογίςς. Ρ. 63, 64. Ῥογ. 
1096. Εξορθούμεβ' ἄν. ὨὈιρίίανετατ τ]- 

αατω ἐξωρθούμεβ' ἂν, (8η ἐξορθούμεβ ἂν) 
οΏ ἐξορθ μες ἄν. Ἐτῖας χηα]απί ΟΠΙΠΕΣ 
11υπί (αἩ]οῖ, οί Ἱία ἸΜίοπις, εί Ἠσοα- 
ΟΗ115, οαΠι α1ο γΙτο ἀροίο,. Ὑετδι αηίθςθ- 
ἀθηῖ, σις εδί τις ἡμῶν, αΠοηυῖΠ, 5ἱ ΟΡΙ5 ϱ5- 
5οί, ]ᾳσῖ Ῥοββεί, εἴ τιν ἐξημάρτομεν. Μαγᾖ. 

ἐξωρθούμε»’ ἄν.] ια ΜΒ. παίεταιε εί Ε. 
γι]σο ἐξορθούμε ἂν. ἨΜιαδα. 

᾿Εγὼ γ3ρ ἄλλους εἰσορῶν τεμνουµένους, } 
Ἠ]ϊπο ἀείεπάςς Ἀοδαῖ Ἑλπαπῖς. 896. 
(889. ᾿Εξ οὗ ᾽σεκνώθη λά:οε---) 3ου. 

1095. Παίδων σ᾿ ἐραστὴς ἦν. Βιβρίοίοςαρ 
ἹσπίΠοαβοπῖ5 ]οεμᾶο ν]άατῖ Ῥοΐεδί. παπα 
παίδων ἐρασσὴε πηε[ατίο 5εΏ5Η Ῥοπίέ Ατῖς- 
{ορΏαπος Ῥ]Η{. 154. οοάςεπι 4ο παι- 
δεραστὴς: οί αΏῖ. ϱΟ1. Βεπηεῖις εκ [ας 
Ἰοσμ{ῖοπο παίδων ἐραστὴς ατριπηεπίπῃ ἆιχ- 
εγαξ εοπίτα σὺν γνησώτητα Ερϊδίο]αγαπα 
Ῥμα]ατίάϊ. Ἠίο Ίουις Ῥπα]ατίιάσια ἆςθ- 
Γοπά1ς, σας αΠιπάο ταρτοΠοεηςῖρῇ]ρπη. Ἠς- 
ο0556 θ5ί ιιῖ παίδων Ίος Ίοςο Ἰάεπα δῖέ ααοά 
σέκνων, {ἱδεγογιππ. (ποιπ ᾖῬμεγογιπι) [α 
ἴουεν, οἨ. ἀδίγεν οἱ οἰ]άγεπ. ὨὈϊεατη αἰ[- 
ααῖά ἆε Ίας Ιοσυ/ῖοῃο, αά Γρ]ής. Αιλά, ν. 
460. Μαν. 
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Γνώµαισω ὑστέραίσω ἐξορθούμενα" 
Αἰώνα ὃ οὐκ ἔξεστω. εἰ ὃ Ίμεν νέοι 

1096 Δὶς, καὶ γέροντες, εἰ τις ἐξημάρτανεν, 

Διπλοῦ βίου λαχόντες, ἐξωρθούμε» ἄν. 
. λ λ 2/ 3 ” / 

Ἐ γω γὰρ ἄλλους είσορων τεκνουμωένους» 1090 

Παίδων τ᾽ ἐραστὴς ἦν, πόσῳ τ ἀπωλλύμην" 
Ἐ/ δ) εἰς τὸὸ ᾖλβον, πἀζεπειράςην σέκνὼν, 

1100 Οἷον στέρεσθαι πατέρο γίγνεται τέκνων, 

Ῥοίοχϊοτίρις5 οοπς]]ῖ5 οπιοπάαπη5: 
γατα Υετο ΠΟΠ Ἰϊοοι: ἵτπ αυίοπα 6556πης5 Ί1γοπος 

1095 Εϊ5, οί 5επ6ς, 5 ααῖς Ρρευσαν155ο:, 

Ώιρ]]εἵς υῖέα «οπχροίος {ασ οοιτῖσοτοτΏ5, 

Έϊσο επίπα ν]άρῃς αἶ]ος Ῥτοσχεαηίες Ίβοτος, 

Ουρίάας ετατα Πβογογαπη, οἱ ροτῖραπα ἀοξιάοτίο: 

ΒΙ Υογο 60 υεηϊςσεπα, οἱ σίσποπάο αχκροτί5 65561Η, 

1100 Θπαπα πΙῖδεγιΙτΏ 5ἳξ ραίτοπα Ῥτϊνατί Ηροτῖς, 

Παίδων τ) ἐραστὴς ἦν, πόθῳ τ᾿ ἀπωλλύμην] 
Οουέον Ιοπ. 67. "ἤκουσι πρὸς αντε; ᾽Α- 

πόλλωνος πάδε, ἘΡΩΤΙ ΠΑΙΔΩΝ. ΌὈαῃπ. 

6. Οὗστος δ ΕΡΩΤΙ ΠΑΙΔΟΣ ΑΡΣΕΝΟΣ 
σχεθείς. ΊοἩ. 19227. ΠΑΙΔΩΝ γὰρ ἐλοῦσ) 
εὖς ΕΡΟΝ Φοίβου πάρα. Λο. 

Ἠυιπο Ἱοσαπῃ απίθ οσ]ο5 ΠαὈιῖςςο γ]ἆο- 
{ωχ αιείος Ἐ)Ρρ. ἘΠα]ατίᾶϊς ερ. 68. δί 
σολλοὶ, Ιπηι]ῖ, παίδων ὄντες ἐραστα), τοσού- 
φους πόθους οὖν ἔσχον εἰς τέπνα, αἆ απεπα 

Ίοευπα Τ,εππερῖης (ρ. 911.) οοπίτα Βεηί- 
εῖαπα ἀοσθί, παίδων ἐραστὴν ἀῑοϊ οῖαίη Ῥο- 

πο 56η5ιι 4ᾳ Ποπαῖπα Πόοοχοταπα οἀρίάο, ος 
σό9ον ἀ4θ απἹοτθ εογαπάετη. 1Ιάεπι αἆ το- 
Ἠᾳμα Ῥοξία νγετρα Ίσο ποίανή. “ Ῥϊυτα 
αασ]οῖ αἀςεγῖραῖ νογρα, ααοά τος Οαπίοτο 
καξεπειρά)ην σεκὼν, ηθς Βαγηεςίο κοὺκ. ἔσει- 
ρώςην 5οτΙθεπάτιπῃ ϱ556, ορῖηπαπ{ῖ α55ΟΠΠΟΓ. 
Ἠἱκοεταί Τρῃϊ5 Ἰος; οἱ δὲς υἱυεγεπέ ᾖοπιίγιος 
Ά058ε 05 ΘΥΤΟΤΕΊΙ» φιιο ἴπι αἰίεγα υἶία εδδεπέ 
ἰαμςί, πι αἰίετα εογτίσοτε. Οπῖοας 5α0]ο- 
οἵς εα, απ 5αρτα ἀρεοηῖραι. Ὁεέ αἆρο, 
εὔπα ος ἀϊσαί: Εἰ δ εἰς σόδ ᾖλθον, κ. στ. λ. 
φεπίεπεῖα οἵς: ϱ9ἱ Πθοτος {ας παοίιις 
(αιαςῖ ἵπ απἑεοεάσπίε φιαᾶαπι υἱέα) δἳ εκ- 
Ρετία5, (παπα εσ5οί ππαίαπα 15 ρτϊνατί: οὐκ 
ὤν ποτ εἰς σφύδ ᾖλθον, κ. σ.λ. ΠΟΠ Ιπεῖ- 
ἀῑδεεπα ἵπ 14, ἵπ ααοὰ παπς, πΙα]απα (ΟΟΓ- 
τισεπάο ειτοτοπι απἰεοοἀρπεῖς νῖία οἱ α 
Εεπεταπά!ς Ἠροτῖς αὐυςΗποπάο,) Αα Ἱσῖ- 
τας φοτυοπάυτα: ---κζξεπειρώθην, σκνων 
Οἶον στέρεσθαι πατέεα γίγνεται κακὸν, οὐκ 
ἄν σοτ᾽ εἰς φόδ ἤλθον, εἰς ὃ νῦν, κακό»: αιιῖ 

ἀε]είο τοτευ, αι απίοεράεπεῖῦας μῴξεσι- 
ράφην σέκνων Ἰπτετρτείαπάϊς αἀςοτῖρίις ν]-. 
ἀθτῖ Ροΐοςί, Ἐ/ Σδ' εἰς σόδ ἤλθον κῴξεπει- 
ρά9ην σέννων, οὐκ ἄγ--- κακόν. Οιοᾶ αἰιοτ] 

αηίείοιτοτΏ, πῖςί πηη]ίος ϱ556 5εἴτεπα, ο αῖ 
ἵπ Ῥοδες αι] ἀνῖς Ροῦτι5 οοπηπαϊηῖςοῖ, (1ατα 
νογςσυπα αἴἴσασπα το]ςετα, {απαιιαπι ϱ0Π)- 
ΠΠΘΠΠΟΙΙΤΗ, πια η. Θοπέ ἵηπ Πῖ σπαίδων 
ἐρασσὴν Υοεαί, 5ἷο ἔρωσα παίδων Ῥατεπίῦιας 
αἴρυῖε ἘΕατιρίάος Ίο. 67. Ἐρί αιέεηῃ, ἵπ 
5, ποποϊπῖθις ἔρως εἳ ἐραστὴς ἀθδιάετ 
εαρ]εοία ποῖῖο, απεπα νοχὺῖ ἐρῶν παπα, Ἐι- 
πτρ]άϊ {απηατετη, αἆ Ττασϊοεϊ Ῥηαῃ. Ρ. 
901. 1Ἱαπςδααί Ὑαἰεκοπατίας. ΛΒεο. 

1099, κώξεπειράνδην τέμνων, Οἷον στέρεσ- 
9αι πασέρα γίγνεται σέννων.] Έεπα οργίατα 

Ριο Οαπίοτί εοπ]εσίπταπτα (ᾳ ατα 6ί πηρατα 
νοτο Ῥοδδυῖη ἀἴεοτε) αάζεπειράςην σεκώ». 
Τιοῖε ΤρΗῖς, ΟΠηΠεΠ Ἠοπαίπεπα ἀεθιῖςδςε 
ἀπρ]ςρθπι υΙίαπι, 5οα ἆμας νυῖίας Ἠδρετε, 
Πανεπίαίοπα εί εποοίιίεια ΡΤΙΠΑΠΙ 6ἵ 5ε- 
ουπάαπα; υἱ 5ἵ αιᾶ ἵπ ριῖπια ετγααπα 
Γα]ς5οί, η 5οουπᾶα εοιτῖσετείατ. κ νεγο, 
Ἱπαιῖε, οσο αἲ Ίου υεπίσκεπε, (14 ο5ί, 5ἳ ος 
οοπςθοιιίτις Εΐδσστη, 5ἵ Ἠου πηϊμῖ ϱ0Ώς65- 
θαπι Γαΐ5ςοί) οἱ, δὲ Γαοέις ῥαΐετ (τεκὼν,) 
ετρεγἰπιοπίο οοβπουΐδδεπι φιαπι αοετδα 
γος οί ἐδεγί ϱτίυατὶ; ποπι Γιῖδετι ἴτι 
ἑπ[ογειιπλῖ πι φιῖδιι πιχιο δµπι. ΏΗΑΤΕ 
αυῖα πΙμῖ] Ππάισίεσοί της ααέ ἵπ 5οσυπάα ν]- 
κα Ἡβροτος Ποταπι φα5οῖρετοτῃ, απΟΓΙΤΗ 
απηῖςἜίοπεπαι η ῥρτίτηα ἴατα στανγετη 5οης!9-- 
5οπι. Τεκὼν ΡΙΟ σοκεῦς, ΕΗπά οαἆστα «οἵ- 
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Ου ἂν ποτ εἰς τὀὸὸ ήλ-ον, εἰς νυν, καλόν. ς ἤ : , 

"Ὅστις φυτεύσας, καὶ νεανίαν σεκὼν 1095 

"ριστον, είτα τοῦὸε νυν στερίσκομιαι. 

Έλεν σί δὴ κεὴ σον ταλαίπωρόν µε ὁρᾷν; 

1106 Ἄτείχευ πρὸς οἴκους” κώτ' ἐρημίαν δω 

Πολλῆν µελάθρων, ἀπορίαν τ᾽ ἐμῷ βίῳ: 

ἸΝάπαασπα γοπίβδοτη 1π Ἠος τπα]άπ1, 1 ααοᾷ πης οοπέ, 

Ου] πα Ρ]απιθτίπα, ο σοηιιοΓῖπα ]4ν6ΠΘΠΗ 

Ἐογβρείταυπη, Ροδίθα Ώωης 60 Ῥτϊνογ. 

Έ]α, αυἷά 1βίαχ οροτίεί πας πΙῖδγιπα {α0θΓ62 

1106 Ίτο ἀοπιυπα 2 αἲ ὶ 5οηιιάίποπα νῖἆορο 

ἹΜι]ίαπα αάἴαπα, εε ἀθδρεταίίοπεπῃ Ίπεα» νυ]ία». 

4 

φίτασοίῖοπο, 5ἵ ΥεγιΙτῃ οἷί Ισειά Ἐ]οσι. 335. 
ὅ αἱ ἐκείνου σεκὼν, αἳ ἐλίις ναίεν: πϊςὶ 1Ρῖ 
Ρος οοπ{ρεπάιπα (ᾳαοά Ῥρι{ο) ἐκεῖνον σε- 
κὼν, υί πιοχ ας {αΏ. νεανίαν σεκὼν, εἵ 

Τχοας. 461. ὮἈἨΒατηεδίής Ίος Ίοςο Ίοσοῃ- 
ἀώτη 5 εαςρ]ζαί{ιιΥ κοὺ» ἐπειρώ)ην σέκνων, ῬθΓ 

Ρατεηίμερίη. Ώε ἀυρ]ῖοί νΙία, εαάθπη ο5ε 
βεηίεηίῖα, Ἠσετε, Έτ. 67. Τε τεκὼν (νεὶ 
σεκνῶν, ἃ ΥΕΥΩΟ σεκνοῦν) οοηδεΠ{ Ἠεῖςις- 
115, οί Ἠεαίμῖιας. Μαν. 

Ε/ὸ εἰς τόδ᾽ ᾖλθονν ἀξεπειράθην σέκνων, 
Οἷον στέρεσέαι σατέρα γίγνεται τέκνων, οὐκ 

ἄν σοσ᾽ εἰς σόδ ᾖλόθον, εἰς ὅ νῦν κακόν. ] Τελὼν 

Οαπίςγ. Ῥτοραπρας Ματ]κ]απάο εί ἨΠις- 
σταν]ο. ποξεπειράθην, τέκνων Οἶον--υγέγνε- 
σαι λωκὸν, Οὐκ ἄν---εἰς ὃ νον, κάκου, Τουρ. 

Ἰη Βυ]ἀ. ΤΠΙ. Ρ. 914. οοη{ετεης Βορ]ος]. 
αμά. ντ. 194. ν. 1091. κάκου νεγΙτα 
ε556 νἰἀθίωτ. γνυάε Ἐιπρίά, Ίο. 904. 
Οτεςι. 566. ἈἘῬ]λμαπῖςς, 991, ΊΏαη, 65. 
Ἠϊρρο]γι. 1947. Ἠσοτς, Έτ. 1994. 

Έτο τέκνων ΓΤουρῖιις κακὸν, οἵίαης ]οςΙ1ΠΙ 
Μεπαπάτῖ, πί α Βεπί]εῖο (ἴπ ἨΤοπαπᾶς, 
Ῥ. 65.) οπιεπάα ει 5οἡ1σοί, «64 ΙΡῖ κακόν 
Φίοραυ5 ΠΟΠ ασποςοῖέ; οἱ 58Ώ6 εἰεραπίῖι5 
αΏοςί, 1η Ἠ]ροο ου ο μασημε, οἷρν 1άθπα 
να]εί, αιαοά ὦ οἷν κακόν. Ειχ]ρίά. ΤΗ. Αι]. 
491. ἔσεῖδον, οἶν ἦν κσείνε εων σέχνα. Α]ςοι- 
ΡΗΤΟΠ, 1. 99. οἶδας γὰρ οἷόν ἐσσιν ἐραστοῦ 
τοιούτου καὶ βραχιὺν ὑστερῆσαι χρόνον. (γιά. 
ΑΡρεπά. αἆ Τουρ. Ρ. 476.) Ῥογ. 

σέλνων,] (απίογις σεκὼν, αιοᾶ πηηῖ 
αυϊάεπα, αἱ αὐίεα Ματκ]απάο, ςαςίαςΙε. 
Τουρίας νετο, αιῖ ραι]]ο Ἠ]ο {α5ιϊά1οδίος 
ο5ε, οπηθτιάαξ: 

εἶ δ) εἰς τό» ἆλθ-ον, 2άζεπειρά ηνο τέκνων 

οἷον στέρεσ-ωι πατέρα γίγνετωι αὸν, 

οὐ» ἄν ποτ᾽ εἰς τόδ 7λ.ον, εἰς ὁ νῦν, καμοῦ. 
Μιας. 

τέκνων]. Οαπίσγας Ἠϊο ρυίαί Ἰοσοπάστα 
ν]άρτί σεκὼν, 5ο οιταῖ, Ἡῖ οσο αιΙάεπα Ῥιι- 
(ο. Ὑα]άε αιίοτα ορο 5βρίςοχ, Ἰοσοπάμπα 
556 Ῥ{Ο χοξεπειρά»ἠν, κοὺκ ἐπειράνην, εί 

{οίαπα Π]ιά διὰ µέπου, υἱ 5ἳς Ἠῖο 566ΠΏ8Η5: 
δῖπι 96ο εο υεπῖδδεπι, (εί Πίογαηι επρογίις 
Λαιιά [οτεπι) ΟΘιμαπι ιδεα δέ, ραίγεπι 
{71υαγί Πδετίς; Λιιφιίαήη, ὅτε. ΊΆαγπες. 

ΟΡρίπης 96 Ἰναυεί ν]σαία Ἰεοίῖο.  ἘΒα- 
ηπος!1 εοπ]οσίατα {οῦῖας εη{θιΗ]ϱ0 5εορο α- 
νεγραίαγ. 9ἱ οι] (αππεη Ιπποναπάαπη ϱς- 
5εί, πιασῖ5 ρ]ασρτεί τεκὠν, ιί υ]είιτ τερς- 
πο {πδιανίς νοςῖς τέκνων. Ἠεαίῃ. 

1,εσε, σεκὼν, ΟΙ! σεκνών (α τεκνοῦν), ροδί 

ΛγοΟσγέαίοΟ5 εἰ 5ιιδεερίο5 [ἴδεγοδ, 1ἱεἰδῇ. 
1101. Ὑι]σαίμτη κακὸν εκ Γουρίϊ 561Ι- 

{οηί]α 1η ποιῖς αἆ ιά. ο]. ΤΙ. Ῥ. 260. 
Ιῃ κακού πηυίαν], ααῖα αρο {απ {γεαυθης 
Ἰοᾳπαο ασ, αί οα Ἠῖο απποηάϱ 15Ηπα 6556 
Ἐτίρ]άθπω νοτῖ αἰπηϊ]Ηππατα ὗ. Πει- 
ππατο. 

1104. Ἐτεν' σί δὴ χρῆν σὸν σαλα{πωρόν 
ε δμᾷν:] Οοάεςκ Ο. Χρη. Ἐεείθ. 6ί Ἱία 
ο Θπιῖ]ο ος Ἰπιιὰ Ῥ]μαπίο, 1691. 
εν" σί δρώσω 279 ὁ δυσδαίµων ἐγώ; (άἷ- 
Ρας Ιοᾳαέαγ. Μαγλ. 

χρή.] Τα ΤΗΝ. Ὦ. Ἐν. ΛΙά. χερᾶν. 
4 μςσ. 

1105. ἐρημίαν ἴδω Πολλῶν μελάἍζων, ] 
Βοτῖραῖί, οΡΙΠΟΥ, ἐρημίαν Πολλήν, 2η1ε{{ατι 
Φοὔ(ιάἵπεπι Ώηες ἀοπηὰδ: τη Ἱπτοττος. 
αἆ Βπεπη 5ομίρηίία», Ῥοσί βίῳ: απθπα ο ἴπ 
Α]άΐπα Ίατα Ἰηνεπίο. Ἐτοσασπβροίπια Ώαςο 
οδί πποπάοτυτΏ σα 1155ᾳ, αωαπᾶο αἀ]οσίάγαπα 
ααΠτας 1π οαπάστη {ογπηϊπαίΙοηοπη, νο] 1π 
οιιηάσπ ΠΙΙΠΠΕΓΙΤΩ 6ί σεηι15, «ΗΤα Ργοχίππο 
ου μρίαπνο. «α]α5 τοί ἵπ Ἠους 1ρ5ο ἀταππαέο 
πηυ]ία δυπί εχοεπηρία. Ἠεϊρκία ᾳποᾳαο 
Πολλὴν εοπΏ]οΙ,. ΛΜατλ]. 
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Ἵδιστα, πρίν γε" δή ποτ ἦν παῖς δε ρου 
3 ι) ο. / 9, Ὁ λ / 

Αλλ᾽ οὐκέτ' ἐστίν' ἤ γ᾿ ἐμῆν γενειάδα 
πΠ / ΜΕ. / Ν / λ) 

1110 Ἱ1ροσήγετ αεί στοματι αν καρο τοῦ 

Κατεῖχε χειρί. πωτρὶ δ) οὐδὲν ἥδιον 

Γέροντι υγατρός. ἀρσένων δὲ μείζονες 1105 

Απ ναάστα αἆ ἁοπππτα Ἠα]ας ϱ0αραπσῖ, 

Οταϊδεῖπιαπα ααϊάσπα πμ, ἆαπα 5αροτσίος ογαί Ώσοο πηρα Π]ία 2 

Φος Ίαπα ποη εσέ απηρ]α5; «δε τηρας σαοπας 

1110 Αἀάπποτεδαέ ΞΘΠΠΡΕΣ οΓἵ, δέ Ἆος οαριέ 

Τοηοραέ ππαπι1. Ν1ΗΙ] οηῖπα ἀπ]οῖας οδέ ρασῖ 

Βοπῖ απαπη βΠα: πιαδου]ογυτη οΠἵπῃ διπέ σοηοτοΣῖοτο5 

1106. Τολλῶν.] Ορᾶπιο Πεϊσκῖας πολ- 
λ3», Ῥχοδαπίε Ματκ]απάο. Ῥ]αΐίο, Ρ. 8504. 
ὮὉ. Ἐ. Εἰσῖη. μυρίαν μὲν σινα καὶ φοβερὰν 

ἐρημίαν. Ἰμγεορ]Ώτ. ν. 907. δαψιλὴς ἔρη- 
µία. ἜῬ]αι. Ορ. ἸΤογ, Ρ. 659. σολλΏς 
ἐρημίας καπεχούση.  ἨῬΠΙο οααάσις 1π 
ἘἹαεευπῃ: κατανοοῦνσι πολλὴν ἐρημίαν. 

Λή1155. 
1107. "Η πρὸς έλαθρα σοῦδε Καπανέως 

µόλω, "Ἠδισσα πρίν γε δή ποτ ἦν παῖρ ἥδε 
μοι; Αλλ᾽ οὐκέτ ἐστί.] Ῥεευιπάυπα Υεί- 
5υπω Ἱπίετρτείαπέατ, (γαἰβεῦπαπι (ἀο- 
τα) φιάετι ἰΠί φιοπάαπι, ἄν πιφετ- 
δίε5 εδεεί Ίῶο πιεα [ία ὃ δή ποτε ΥΕΤΟ ΠΟΠ 
εδί ἄιωπι, 5εᾶ οἶΐπι, αέ ν. 1141. Ἠοοιῦ. 
879. εί ραδ5ῖτη,. Ἠεοβις {οτίο Ἱία Ιπίογ- 
Ῥυησας: 

Καπανέως µόλω; 
, -- .- . 

"Ἠδιστα πρίν γε δή ποτ τν παὶς δε µοι, 

᾽Αλλ’ οὐκέτ) ἐστίν' ἡ γ) ἐμὴνν ἅο, 

Δή σποτ Ιπῖῖο κεπίοηεῖα, τπί ΑΡρο!οῃ. 
Ἠμοά. Τ11. 996. Οαπίοτας Ἰοσῖς, Ῥτο- 
Ραπίο Ἠσοαίμῖο, πρίν γε δη), ὅτ) ἦν---ΡΙεΓ- 

5οηυς Ὑεγςπη. Τ. 6. “Ἠδιστα" πρίν γε, 
δο. [5 Βεϊθκίης, "Ἡν πρὸς μελάθρω, Φ1ιατι- 
ἄο υεπίγεπι αἆ «άε». οἳ, πρὶν δὴ, ἄοπιες, Ἱ. 6. 
απι νε] φιοαᾶ, αἱ, πα αῖέ, Απάτοτη. 1126. 
Φιμαυϊκσίπιώ γηϊ]λἰ εγαπιέ ]ι αζος ἆοπες πιϊ]ὶ 
εγαέ Πία σᾳδε, ο. ηΒΠΑ δἷο ]εσεπάιπῃ Ῥτο 
δε οχϊςῖπηαι. ΜΠΗΙ Ῥ]ασεί Ῥϊοτεοπῖ «ΟΠ- 
θοίητα. πρὶν δή σσοτε αἱ Ἠοις. Ετ. 449. 
εί αΏθί.] ΛΙαγλ1.. 
1108. "Βδισσα,] Ῥϊειδοπις ἥκισσα. Ά]ο- 
Ἠμς τηεο Ἰμάϊςεῖο ΟαπίετΗς: ἤδιστα: σον 

γε δη9᾽ ὅτ ἦν παῖς ᾗδε μοι. οιοιωιαϊδδίπιε; 
απέεα δοιίοεί, ἄτι πιϊλέ [ία αάλιιο 5ιρετ- 
δίεε εταί. Λαρς. 

Πρίν γε δή ποτ ἠν] (απίετο Ῥταρ]ασει 
πρίν γε 519’ ὅτ) ἦν. Ῥεὰ πα]]α 5υΏεςί πο- 
οεδςῖία5. 3Ίαγπε». 

Τ,οσεῦαίισ, ἥδισσα, πρίν γε δήποτ’. Ἡνι- 
στα ἀευοίιτ Ῥϊογδοπο Ὑοτῖ. Ι. 6. Τὸ 
Γοτίας»ο ἵπ γὰρ πωωίαπάιπα, Ἠεγπιαπῃ. 

1110. 56. μα) κάρα σόδε Κατεῖχε χειρί" 

πατρί ὃ) οὐδὲν ἥδιον Τέροντι θυγατρός. ] χ- 

ππεπαανΊε Ῥοσεοπ5 χερσὶν οὐδὲν ᾖδιον πατρί. 
γιά, Νο, αἆ Ότοςι. 499, 

έ6 γαστρὸς οὐδὲν Πδιον Ιπ Άπο 5οηαΓΙΙ 

Οοπι]οῖ, αριά ΑίποΠ. ΥΤΤΙ. δ.. Ματκ]. 
Φοοπεπα νοζαί 5µρτα αἆ 138. ἍῥΡογ. 

1111. Κατείχε χερσί.] Ἐάϊα,. ρ]ατῖτας 
Ῥτίοχος χερί. Ἑατηεςίις οῦ πηθέγατη τηιι- 
ἑανῖέ ἵη χερσί.  Βεὰ 0ο. ΑΔ. Ἑ. οἱ Α1ά, 
Παθεπί χειρὶ: αἱ δἷς εἀ]α]. Ἱία Τρ]Η1σ. Απ, 
1996, Ιπτο ςΙπι]]: 

περὶ σὸν ἐξωρτωμένης 

Τένειον, οὗ νῦν ἀντιλάζυμαι χερί. 

εί 5ἷο Βαεςμ. 1508. γιὰο Ἠοππογ, Τ]ἱαἆ, Α.. 
901. Θ. 571. 

πατρὶ δ οὐδὲν Πδιον] ῥἈοεοειπᾶα ἵπ ἔδιον 
Ἠϊο οοτηρίέας, Ἰσοί Ρτοάµεαίας Ἰοη. 
1191. εί (γε]ορ. 950. Οοττρίσις 4αοφιθ 
η νι]σαῖς ΑτὶδίοΡΗ. ὨΕἰρήν. Υ. 1140, ο 
Αεματη. 970. ἆᾳ 4ο Ίοεο γιά Τ)ανγεςῖαπα 
Μες, Οπῖ. Ρ. 954. αδί ἀῑοῖί, (οπαραταῖ- 
να ἵη των οκειπίῖα ΤΠ 5ΘΙΤΠΟΠΟ ΑίΠςο ροη- 
αἱπλαπα 56πΏρες Ῥτοάυευπ{. Έαπι ῥρτο- 
ἀισῖί Ῥοπι]οῖα» ἵπ ἨΠεπαπάτεῖς, Ρ. 119. ϱὲ 

(σπηεη ἴ]]ε, Βαϊτηαρία», οἳ τοιῖας εοττῖρἰ- 
υπέ 5οοαπάαπα ἵπ βέλσιον, Ιβίά, Ρ. 77. 
ἸΜοεάϊα ἵπ Ὠοτίςο ὥδιον εοττϊρῖέατ ἵπ ΤηΗρθο- 
οτῖίο 56ΠΩΡΕΣ, νε] 5αρθ. Γωαστρὸς οὐδὲν ἔδιον, 
ἵπ Πποθ 5επατῖ εοπηῖςῖ, αριἀ Αίποπ, ΙΤΙ. 
9, Ματ]. 

χειρί.] Πα Ἐά. Α]ά. ει ΜΡΒΡ, οπηπος, 
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Ὑυχα, γλυκεῖαι δ᾽ ἦσσον εἰς ωπεύματα, 
ου ὡς τώχιστα δῆτά μ ἀξετ' εἰς δόµνους, 

1115 Σκότῳ δὲ δώσετ, ἔνν ἀσιτίαις ἐμὸν 
Δέμας γεραιὸν Συντακεὶς ἀποφδερώ : 

Απιπαϊ, 56ἆ πηῖηας ἆι]εος αἆ Ῥ]απά[ζας. 

ἌΝοπ απαπα «ε]ογτῖπηο 1ρῖέυτ αράαοείῖ5 πε ἀοπιάπα, 

1115 Τεπερεῖδααο {ταάείϊς, αβῖ ἴποῖα πηθπη 

Οοτρας οεηῖ]ε (αυείασία5 ροτάαπα ὃ 

Ἐ44. Α]άϊπαπα δυμδοσιία» χερὶ, απἀε Ῥαι- 
Ὡρεῖας χερσί. ΛΜ ως6. 

χερσὶ] Πα ροᾶα5 Ίεσο, 4 παπι χειρὸ ἵπ 
εἱπσυ]ατ, (4111 απέεα χερὶ )1εσετείατ) ποὮ 
τηείτ1 (απίαπα σταῖα: 5οἆ ργοροίραο οὗ 14, 
ααοά γείετες, επ «ανα ραπ{έατ, αιτίσυ]ς 
Ῥτεησαραπί Απιαδίας οί απῖςο», Ἰάφιε τηᾶ- 
πίοις αππραβρας. Ὑἱιάο (ΟυΠεΙ, Οαπίοϊ 
Ἄοτατ. 1,δείοΠ. Ἡ,. ΥΠ. «, 95. Θεά 1]]ιᾶ 
Ῥ]υατε]ί ἐν σῷ περὶ ὠκούειν, (αοᾶᾷ Οαάθγας 
ἀεεοτῖρεγε πεσ]αχίέ, πο ΡΡΟΠΟΤΟ Ἠοι 
βταναὔπαγ----Οἱ σοολλοὶ στὸ μικρὰ παιδία 
πασαφιλοῦντες» αὐτοί σε σῶν ὥτων ὥπτονται, 

καὶ φούτοις σοῦσο σοιεῖν Σελεύουσιω, αἰνισσόμενοι 

μετὰ παιδιῶς, ὅτι δεῖ φιλεῖν µιάλιστα σοὺς διὰ 

σῶν ὤπων ὠφελοῦντας. Ἠῖςο Ίοσι5 ρορί 
Οαπίθτυπη αρ Απάτοα 4ποᾳιε Βεμοίίο οὉ- 
φοτναίατ 1. ΤΙ. ΣχυππαΠπ. ΟΡ5εσναί. ο, 15. 

14Τ11έΝ. 
Οεπδογ Βτίαππας (Ῥυγηοῖις) Πεσαρα 

Ῥοχροπίαπα (Μοπίλη ου. 1799. Ίπεης, 
Αυς. Ρ. 454.) οὔδοιναί, Δ]άϊπαπη, Ἠσοι- 
ναρίαηαπα α. 1557. Ἠαθετο χει: Ἐα5ὶ- 
Ίεεηδες αἱίΘΠΙ ᾱ. 1544. 15δΙ. 1669. 
Οαπίοί εἀϊάοπεπα εί Οοπιπιε]Ιπῖαπαπα 
κερί Ῥατπεβίαπαπα οί (0ατπιο]ῖσπαπα χερ- 
σέν Ματκιαπάμτη χερὶ ΥΥοςαςςο. Αάάοια 
Ροίεταί χειθὶ εὔαπα 1π οοᾶᾱ, οἳ ΏτιαβαςΠμ]α- 
Πα Ἱορῖ, αιήρας αοεθἀμηί ἆπο οοἀᾱ. Ἐ]ο- 
τεπβηϊ; χερὶ εὔῖαρα ἵπ Ἠεινασῖαπα α. 1544. 
χιερσὶ αυίεπα ἀεροτῖ εοπ]οείατα" Οαπίστί ἵπ 
Ἀου. 1,εε. Υ]. 25. Ίρ9ε οεηδοσ,ζπο ἥδιον 
οοπίσα ΠποχΕΠΙ Αῑόοταπα πιθᾶῖατη Ώγενοτα 
παῤοαί, 5ἵ χερσὶν αἀπαϊᾶ Ροβρ!ΐ, οὐδὲν ἥδιον 
πωπρὶ Ἰεσεπάαπα εεηδεί, υοπῖσοε αἳρῖ αῖ- 
ααπάο ἵπ τηεηίεπα ἀἴσεῃπς μηδὲν ἥδιον πα- 
σα. Ἠοε αὐῖάεπι ΦοἱσεΙπα αδέ: Ύ4παη- 
αµαπι ΏΟῦ 5απι Ὠθδςῖα5, Ιπίργάαπη μὴ, τά 
5ρία5 αραιά Ῥαμδαπίαπη, ΙπνθηϊΠῖ, αΡ 1Πο-- 
Ἠοχαπα βοτΙρἔογαπΏ Ἠδιις οὐ τοηυϊτῖες αίτα- 
απο εοπ]εσίατα εί οὗ ἰταπεροδίάοπεπι εί 
Ῥτορίετ οπαἱβείοπθΠι εορυ]ῷ παρει, οἩχ 
Ίτο ἀἱθρ]εεαί. ὉΌε γεραιὸς, πατρῷος, δεί- 

λαιος Ἱπίοτάμπα πηράῖατα οαπα αραιά Δἷ- 
οο5 οοπρίαπέ, Ἱέα Βοατὶ Ὦου εῖατα 1η ϊδία 
εοπηραταἄνοτυπα {οττπα Ῥοΐμῖεςο ογοάϊρῖ]ε 
οδί. Οσετία νία νῖοεπέ «εΏςογ 1]]ε ἆθ γεχ- 
δα, απεπι ἵπ Ῥγαί[αίοπο αἆ Ἠετει]ρια 
Ῥαχεπίοπι, Ῥ. Ἱχ. {οΙσῖ,  Οµἱαπαυσαπι, 
ααυπα ποΓαε Πῖο Υογδα5, ποηθ α1ἴ5, αεί 
ἹΜατ]κ]απάιας ααΠ{ οεχ ΑίπεηπαΦο, Ρ. 556. 
Ἐ. ππυ]έαπι αἆ Αῑςος να]ετο νιἀραπίατ, 
τά Ιάθπα 6ΘΩ5ΟΥ πποπῖξ; ααάππ(αθ Ἠαιά 
αἀπποάαπα γοτίδιπα]]ο δε, Επτίρίάεπι α 
εοπηπηΏί δα 1π {1 αιΠάσπα Υεγδι 1ο50- 
σπα τοοθβδῖσδο: ο Ιάθπῃ δἷο ροῦῖα5 αχῖςέῖ- 
1ηθνοτΙση, χειθὶ αΌ Ἱπιεγρο]αίοταο Ῥτοζεσίατα 
6556, ε]ας5 ἵπ σοᾷΐοο πα]άτηα ΥΘΙΦΙ5 ΥΟΧ 
οπαῖςεα ε5δεί; Ειτρϊάσπη αιέεπα 5ετῖροῖ5»ε : 
καὶ πάρα σόδε πατεῖχε' πατρὶ 5 οὐδὲν ἥδιον 
σέλει γέρονσι 3υγατρός. ΄ Ὀυδιανῖε ἆε γε- 
τ]αίε νι]σοία οἴατα Ῥοχδοπας αἆ Οχ:6ς- 
{6η 499. Πεγπιαπῃ. 

11139. ἁρσένων δὲ μείζονες Ψυχαί,] ΟΡῖ- 
ΏΟΣ ὠρσένων γε, γε] δή. παπη δὲ Ἠιῆς Ίσεο 
ΏΟΠ αἆθο «οΠστΙετο ν]άδίατ. μὲν (οράππάπα 
{οτοί, 5εἀ) αηααπίο Ἰοησῖις α,οσί, π]ςί 
Ῥογ]οσῖέ ἵπ φοφιεηίς 57 ορα µει, ναὶ πιυία- 
{ατα Εασπῖς ἵπ. δὲ, αασἀ {γοφασπίοΥ αοσϊαΙς 
ἵπ ἀεβοηρεπάο, Ὑπ]ε: ἄρσενες μὲν 9ηλειών 
μεγαλοψυχόφεροί εἶσι, ἧσσον δὲ γλυκεῖς εἰς φὸ 

Φωσεύερ. Ἐτο δὲ (ν. 1115.) Ιεσῖ Ροδδεί σε. 
ΜΜαγΗή. 

ἄρσένων δὲ] Έεπο ἸΜατ]απάις ἀρσένων 
γε νε] δή. ΛΜιςο. 

ἸΜπτοτ Ματκ]απάιτα ἵπ ρατᾶσι]α δὲ ο- 
{οπαϊς5ς, Ῥτο ααα νε] μὲν νε] γὶ Ιεσεπάαπι 
Ῥυΐαί. ἩἨαταπα Ῥοδίεπα ααϊόάεπα αΠΙατη 
Ρατϊευ]απα, Ύµα Ώσο ρτοεεάεπάρας Ἱάη- 
σετεπίιτ, αάάῖ Ῥορίι]ατοί. Πεγπιαππ. 

1117. παιδὸς πο ἆο Β]ία, «ο ἆφ β[ο 
Ιπίε]Ησ]ί Ῥτον. Ὑεποταί 5οἳ]. 1ρΗΐ5 οο 
οοπο]][ο, υέ ΆΜαπα ααατετεί, «οτρά5ᾳυε 
11 ἁοππτα τεροχίατεί. ὅαπι β]α 4ποιο 
πηοσίια οαπΏ {απιο Ῥετῖτο οοηςΗ(μ]ς»αξ, 1ρ- 
βε(υθ οθτία5 οἵε, {οτε, τέ εἴποτος Ἐλεος]ῖς 
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Ω δυσπάλαιστον /Ίβας» ὡς µίσω σ ἔχων. 
-- / 

Μισῶ ὃ ὅσοι χρήζουσι ἐκτείνευ [βέον, 
” ον» / 

1190 Βρωτοῖσι καὶ ποτοῖσι καὶ μαγεύμασυ 

ΟΩµ]ά πιο ]αναδῖέ οοπίπσετο ο55α β11ορ0 

Ο Ιπε]αοίαρ]]]5 5οποσία5, απαπα {9 οὐἵ: 

Οἱ εἴαπα αιοίαιιοί γο]απέ εσίεπάετο υῖίαπι 

1190 Ῥα]πεῖς εἰ 5ίτασι]ῖς, οί πιασῖοῖς ατδας5 

ΠΗ1 οἱ Ἐναάπα βία: οο]]ϊσαπέασ, οδἑεπά{έ, 
ΏΟΠ 6556 ΟΔ1Ι84ΙΏ, ΟΥ πιαπραῦ οί ἀιβοταίς 
εχδεηαῖ εοηδί]α. Τία(Πθ παιδὸς Ὠϊο αἆ 
ῬοέίοσθΏ} 5οχιΠΏ 6556 το[ογεπά ση. «Ἀεεᾖ. 

1118. ὦς μισῶ σ᾿ ἔχων.] Σε, 1.Θ. γἼρα:. 
Ἐαάεπι Ἰοειοπε, Έχω γῆρας, ταν ΤἨο- 
ΠΠεχΙ5 Πα. Δ. 515, 516. εἰ Νοςίοτ {γασπι. 
Ῥμαπ]οϊς, ω, γὔ7ρας, οἷον σοῖς ἔχουσιν εἶ 

χακόν/ υὈϊ {οτίο Ῥτασίατεί τοῖς σ᾿ ἔχουσιν, 
Ἡ{ Ἆος Ίοεο: αιἷα σοῖς ἔχουσο απαρ]σ πα 
οδί, οἵ ποππΙηςιΙαπα οἰσηπ]ῆσαί αἰνίδις. 
1δειά σ᾿ ἵπ Ὀϊνίο αδι, εί αἰτῖαιο αρρ]]ατῖ 
ἀεῦοεί, μισῶ σε, ἔχων σε. «Ματ. 
ΣΩ δυσπάλαιστον γῆρας, ὡς μισῶ σ᾿ ἔχιων.] 

ἑ6 Νοείοχ Ἑτασιη. ΕΠαπ]ςϊς, Ω γήρας, οἷον 

σοῖς ἔχουσιν εἶ κακόν; υὈϊ {οτε ρτανίατοί 
σοῖς σ ἔχουσιν, Ἡξ Ίου Ἰοεο.. Ματ]. Ὅτο- 
Ραπίο Ὑα]οκοπατῖο Ὠϊαῖρ. ο. Χχϊν. Ρ. 
27]. ΌῬογ. 

δυσπαλαιστὸς Ἠ6ο5. Ἱπίετρτείαίιγ ὄκατα- 
γώνιστος, ιδ Τηίρρ. ες 49δομ. ΦαρῥΙ. Ἰαιι- 
ἀατιηί δυσπάλαιστα πρώγµατα. «οοί, 

1190. Βρωτοῖσι καὶ στοσοῖσι κα) µαγεύμα- 
σι] Ἐκεπιρ]ατῖα απίαυα Ἠαροπί, Νώτοισι 
καὶ στρωμναῖσι »μαὶ μµανπεύμασι. Ραϊἶ5 αὖ-- 
ευτάο. Ἐκ Ἑιἰιίατομϊ (ϱοπδο]αί. αἆ ΑΡρο]- 
Ίομ, Ῥ. 110. Ο. ἀιπάαπα ϱΟΙΤΟΧΘΓΑΙΗ, Βρω- 
σοῖσι καὶ ποτοῖσι µαγγανεύµασι Ἠσοιζεπέῖς 
εί ροσιεπέὶς ῥγώφίίσιίς, Ἱ. Θ. δοαπιοπέἶς, 
γε] οοπιάἰπιεπέί, Ῥτο 6ο αιιοᾷ ασε καὶ µα- 
γεύµασι ἵπ Ἑ]αίατομο, θέ πιασὶοἰ αγεθιι», 
ααοά πΙΗΠ Ρίο, Ἰωνοπῖ Ῥοδίθα οἴίαξαπα 
αριά Μ. Απιοπίπαπα Ἱτηρ. Ηδ. ΥΠ. οι. 
Σΐποισι καὶ πότοις καὶ µαγγανεύμασι ῬΤΟ 
ποτοῖσι µαγγανεύμασι υΏὶ νιάο ΟΙ. (αία- 
Κοτωπα, οααἵ αρροδΙατα Ίοσσπ αἀάιχῖε οκ 
περ. ἈΝαζίαηζοπο ὮΏο Απιοτο Ῥαιρεγέ. 
Οται,. ΚΥΠ. λιπαρὰς τραπέζας καὶ σὰ µα- 
γείρων καὶ ὀψοποιῶν µαγγανεύµασα: ο 
τὰς μαγειρικὰς µαγγανείας νοςαῖ ΑίΠεῃ. Ἱ. 
δ. Ρ. 9, 4πεπα ν]άε οίῖαπα Πρ. ΙΧ. δ. Ρ. 
5τ2, Ὦ. Οτεζο Ἐπιπρίάσιη ςοτ]ροῖθςο µαγ- 
γανεύµασ. ἈΧςπορηοπ Ώας νοςαε σοφίσ- 

µασα, Ἠϊοχοῃ. Ρ. 904. Α. Βρώματος ἴζα- 

πάτη, Απίιο]ος. Η». ΕΥ. ρ. 5τ0. ὮὨΈτο- 
ἀθας οοπ]1ο]ξ νωβροῖσι, φιέείο, ἰαδογίε Τιισα. 
οί Μήίοπας Ἰάοπαι τηατρῖηϊ αφοτίρεογαξ, 
Ῥ]ατοἨΙ Ἰοσαπα ποπ ππρπηϊποχαπἰ. Τάσπι 
Ὦο βαπῖς, αιεπά. Ρ. 196. Α. σὰ σιτία καὶ 
σὰ ὄψα μονονοὺ μµαγγανεύειν καὶ φαρμάττειν. 
νάᾳ οί ας ρτασεάυπί: οί ΒραπΠεπαῖαπα 
αἆ ΑτίείορΗΏ. Έλι. 610. Ἰ,εσί ᾳποφαο 
Ῥοβςοῖ µηχανήμασι, οχ εοἆσπα Ίοςο Χοπο- 
Ῥ]οπέΐ5, εί Α]οχῖάε αραιά Αίπεπααπα ΠΡ. 
ΠΤΙ. Ρ. 194. 5εᾷ νεταπα Ῥιίο µαγγανεύ- 
µασι. «Ματ. 

νώτοισι καὶ στρωμναῖσι.] Ιηδῖσπῖς αριαᾶ 
Ῥ]αιατοίπα Ιοεῖοπῖς ἀῑνογείίας ο5:: ΟΡ. 
Μου. Ρ. 191. Ἐν, Μίερῃ. 

βρωτοίσι καὶ φοτοίσι --- 

Ἠας 1π Ίοεο αροτίε πιοηάοςο πιπ]5 ρία- 
ομς5ο, «ΠΠ πονα ααςγεπᾶῖ ποεορςδΙέαίθπα 

αἀϊταργοηέ, τΏΙΠΙτΏΘ πω]ταπά πα ο5ί. Ὑάο- 
ΡΙέ {απιοη, 5ἳ ααῖς 5εορΙΠΏ 5οηίοη/ίῖ ἀΠ]- 
σεπάις ραυ]]ο οσρεπάἀετίς, ἀεσιάστατί Εΐς, 
ποῦ απ υῖία πορρρρατῖα, 5εἆ ας 56Π0ς- 
(αᾶ {ονοπάα αιί αχεοσίίαία, αιί νυ]σο 
εοτίο ασια 5απί. Ουῖ οἱ Ἱ]]αά αάάϊ 
Ροίθρί, ἸοείοπεΠ, ααασ Ἐυπριάϊς ΜΒ. 
οὐϊποαί, ηοπι ε]αδπποά 6556, 4πατη Υοτςιπα]]α 
5ἳί οχ βρωτοῖσι καὶ ποτοῖσι ἀετῖναίαπα 6556, 

αυί α Ταὐτατῖῖς 6ταπητηαςῖδνο 5ιβθείατη. 
πάς παία τω]μῖ φαδρῖοῖο θ5ί, ΡΓΟ νώτοισε 
τεροποΠά Τη 6556 λουτροῖσι : 

λουτροϊσι α) στέωμµναίσι --- 

Ἐτοφιεπίῖοτ βεπῖθας αριά Ὑείοτες Ρα]πεί, 
πεπηρθ {ορ]ά1, αδις. Τ]αΐο, Ρ. 561. ΕἘ. γε- 
ροντικὰ θερμὰ λουτρὰ παρέχοντας. ΕΙΙίαχΕΙ. 
ΟΡ. ἨΤου. Ρ. 1414. Ἐά. ΒίερΙ, οὐχ, ὅτι 
Θερμολουτοῦσι (οἱ γέροντες) καὶ κα»εύδουσι 
μµαλακώτερον. ἨΠαετῖαπιις αριά Ττεὺεὶ- 

Ἰαάπι Ῥο]ίοποπα: δεπεν δι ζα- 
υαπάιπι εδ ππδὶ [γεφιοπέῖιδ. στρωμναῖ; 
εοπβττηαί οί Π]αδίσαῖ Ίοσι5 πποζο εκ Ῥ]ιι- 
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Παρεκτρέποντες ὀγετὸν, ὥστε μή 3ανευ' 
Οὺς γρῆν, επειδὼν ρηδεν ὠφελουν πόλιν, 1115 

/ λε ᾽ Νὴ Ὡ ο. 
(ΘΆανόντας ερρειν, κάκποθων βένοι νεοις. 

ἩΜμ. Ἰω. σάδε δὴ παίδων, κοιὶ δ Θιρένων 

Ανοτίρηίος οἶίῶ οΙΙΥ5ΙΤΗ, Ώς ΠιοΙαΏ{: 

Έπος ορογίοραί, ᾳααπάο ηἴλ!] Παναδαπέ Περι ρΗΙσαηα, 

ἸΜοχίαιος Ῥοτίτο, αἱ ο πηθάἀίο οεάεγο ]πίογίρι. 

δεπιῖολμ. 1ο. ολο ΒΠοταπα εοος Ίάτη οοπδυπηρίοσΙπα 

έατεἹο οἴαίας. Ἄεφαοε π]]απη νῖπι Ἠαῦαί, 
αὐοά λουτρὰ εἰ στρωμναὶ 5εερῖ»ῖπηπο α τα- 
οἳς βοηρίοπίριις5 εοπ]απσαπ{, γιά. δε]. 
Οποόρη. ν. 668, 9. Ώιοἆος, Ρἱς. Ρ. 85. Ἐ4. 
ΎΤες». Δίμεπαυπα ΤΡ. ΧΠΙΡ. 519. Ε. 

Ιάεπι ἙΙαίατομας εοἀάθπα ἵπ-Ίοςο ῬΓο 
μµαντεύμασι Ἰαρ]ί µαγεύμασι, ᾳαοᾶ εί ποῖμῖ 
Ῥιαρδίατε ν]άείατ. ΈΟιαπςααπα οηἵπη εκ 
Ἡϊρροεταίο περὶ παρθενίων αρρατεαί, Ν6- 
ἴετες 1η τοπηθάἰῖ ππογροτατα απαγεπάῖς 
είίαπι μαντικής οααἱεσαπαιο φαὐρίαίαπα 
αἀΠΙριῖς»ο, {8ΠΊΘΏ 1πθδί Ιη μαγεύμασι «ΟἨ- 
{επηίας αἰσπ]βοαίο, Ἱπςαζμίο εἰ τθη(ί 
1ΡΗ1ο5 ους ΙΠαΣΙΠΙΕ ορροσίαπα: {ανεί- 

ᾳ:θ είῖαπα, αιιοά ἵω χο περὶ ἱερῃε νούσου 
νεΙΡΙΠΙ µαγεύω, απάθ µάγευμα, ἀο 15 πο! 
5οπε] πδατροίυχ, ααῖ ατίος 5αρεγςήάοσας 
Ῥτοευταπί αἆ εοστοίος 5απαμάο5, ἀϊσαπα, 4Π 
ἀεεῖριεπάο». Ἀοπ εδί οπέ(οπάαπι, α Ῥ]ιι- 
{ΤΥΠΟ ΠΟΠ πηῖηας, παπα α Ψ α]σα[ῖς, αὐῖτο 
Μ. Απίοπίπυση, αιὶ 110, ΥΤΙ. ς, δΙ. Ἱία 
οχΠ]ρεί: 

σιτοισι Λα) Φοτοις μα) µωγγανεύμασι. 

Φεὰ ἆθ Ἠῖ5 οαἆρπα ἔογο ἀῑοῖ ΡοδδυΠέ, πες 
4ε Ἐ]αίατομεῖ, ἹΜατκ]απάο Ῥ]ασοί, βρω- 
σοῖσι κα) ποτοῖσι µαγγανεύμασι, Ιπίε]]]σοης 
οοφιὔιατἰώ αγἰϊεῖα οἱ Ιοχιοοϊπία. Βεὰ Ἠαςο 
6ΕΠΙΙΠΑ γία φιιδίεηίαπἆα ποῦ πονῖ υζ]]α 
655. ήιας. 

Ῥρωποῖσι καὶ ποτοῖσι καὶ µαγεύμασιν] Τί 
αωϊάσπι ες ἈἙ]ιίατοηϊ Οοπεο]αίοπο αἆ 
Αροϊ]οπίιπα του] Οω]εΙ. Οαπίργας 
Ἴνοναχ. Τιεςέ. 1,. ΤΠ. ς. 17. εαπα απίς Ἰας 
ἵη Ευτὶριάϊ οἀιαοπίνας Ἱερεγείατ: Χά- 
σοισι καὶ στρωμναῖσι καὶ µαντεύμασι. Ῥτα-- 
{ες Ιπππιθτα αίθπι ἀολγία εἶγοα νγώτοισι, 
Ῥτοσιε 60 νωθροῖσιν, (1ΐ ης ἀῑεαΤη, μαντεύ- 
µασιν ΠΙΠΙΙ Πίο ]οοί 5εηδι5 5ΟΠάΥΘ) οργίο 
Ῥ]ο Ίοεις, αί α ἙῬ]ιίατεμο 5απΏιι5 5ογναέιχ, 
ορΒπιο οπηπῖπο οααάται; κ µαγεύμασι 
τοείε ἆᾳ Ῥ]απάϊῖ Ἠ]ας γ]έα Ιπίε]]ῆσας, 
1η Απιμο]οσία {αι ααῑά εχδίαε: Καὶ κεστοῦ 
φωνεῦσα µαγώτερα. Ἐο νοτο σὸ µάγευμα, 
1η Ἠος Ίου0 α μαγεὺς, Ρἰδίο, παπάς µαγεύω, 

εἐ µάγειροε, 1ϊεεί µωγεύαω, 1π Ὠας ἱσπ]βσα- 
ὤοπο ἔετε οἵπσι]ατο 5ἷέ οἱ ἁπαξαπλῶς εἴρη- 
µένον. Ἐταίετεα Ἠισ. (τοί. 1π Ἐκεετρί. 
τα ]εσίε οαπα Ὀἱαίατομο φοϊ]σοσί οἱ αη- 
{6ἵτο. ᾖὈαγπιέ». | 

1 10τῖ νώτοισι καὶ στρωμναῖσι καὶ ιανσεύ- 
µασι.] Αριά Μ. Απιοπίπαπι ΥΠ. δΙ. 
ααῖ Ἠάπς εὲ 5οᾳαοπίοπα νογραπα αΠοττ, 16- 
σἵίὰχ σίτοισι καὶ πόσοι (οοᾶ. Να. Α. σο- 
σοῖσι) καὶ μµαγγανεύμασι. Αριά Εἰαίαχ- 
εάπΏ α{ίστΏ, ο αἱ 1π. Οο0Η80]. αἆ Αροϊοη. 
Ῥ. 110. Ο. νετδις 1198-1149. αυ], 
βρωτοῖσι καὶ ποτοῖσι καὶ μµαγεύμασι. Μ8στ8- 
ντας οοπ]]εἷξ λουτροῖσι καὶ στρωμ)αῖσι καὶ µα- 

γεύµασι. Ματκ]απάο Ρ]ασεί βρωτοῖσι καὶ πο- 
σοῖσι µαγγανεύμασιν. Βεά (ΠΠ στρωμναῖσι 
Ῥοπε ἀείομάστ Μαδστανίας, απάππ(αο, ααῖ 
πηδποσγϊ{εγ Ἠσο τοίεγοραπί, {αεῖ]ο ποτοῖσι 
ΡτορίοΥ εἴπῖ]ο βρωταῖσι ετίρετε ροίιετίηέ, 
νοτΙοἵοία 6556 «αάϊοανϊ οαπι 5οτιρίγατη, 
ααπα ἴη {θχία Ῥοδιῖ. ΙΠεγηιατο. 

1121. ΤΠ Ἠος ΥΕΙΡΙ παρεκτρέπειν ὀχετὸν 
Εδί παροχετεύω, ηηπᾶ νοςε, Βαεςμ. 471. εί 
ΑπίοπΙη. Ιπρ. ΧΠΠ. 9. Οτο ὄλεβθρον 
ΠΗΙΠΊ15 πεοθςατίαπα νῖάείατ. Μαν. 

παρεκσρέποντες ὀχετὸν γἱυιζιηι, «φΊιο 
Φπίπιε ορογέιζέ, ἀἰυεγίοπίες, 1. 6. ἵπ 5ε- 
πεοία15 Ῥγορσίος φαδ]άἴαπη εΓοσαπίθς ϱᾶ5 
0Ρ65, αμα Ῥοΐα5 Ποτά αδίρας αἀάτοὶ 
ἀεθερατί. Πεαί. 

1199. ἐπειδὰν μηδὲν ὠφέλουν πόλιν] Ωφϕε- 
λώσιγήν, Ῥ]ιίατεμας, ΟΡ. Μου.Ρρ. 1414. θεά 
Ἰη Ο0οἆά. Α. Ἑ. ποίαίαχ γο. παλι. Ἠος 
658οί, ἐπειδὰν μηδὲν ὠφέλουν, πάλιν---ἔῤῥειν. 
[Οιοά ποππι]]]ς Ῥ]αεορή.]. ΑΗ Ρ]α- 
(ατεμῖ Ἱορίο νογα ροίοδί γἱἰάετίῖ ρτορίογ 
ἐπειλὰν, ἀιιοά οπα ΙπάΙσμίνο πιπ(αηῃ, 
Ῥαίο, αὖ Ειτιρῖίάο οοπ]απρίσαχΣ πεις 
Ἰηνεηίο ἐπειδῇ 1Π οχετηρ]ατῖνας. Δά 5εῃ- 
ΒΙΙΠΗ ΡάΓ ΤΗ τοίθγέ, πίτο πποάο εσας. Λ{αγᾖ], 

11232. 5. ἐπειδὰν μηδὲν ὠφέλουν πόλιν, 
Θανόντας ἔῤῥειν, κἀκποδὼν εἶναι νέοι.] Ότη- 
ὨΙπο Ἰεσοπάμπη οκ ἨῬ]υίατοπο, ὠφελῶσι 
Υ3». Ψἱάε Ματκ]απάυπα αἆ Ἱπιάατα Ῥ]ας 
{αρυ]α, Ὑαἰεκεπαωτίαπι αἆ Ἐνυπρίά, 
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1195 ᾿Οστᾶ φέρεται. λάξετ, ἀμφίπολοι, 
Γραΐας ἀμενοῦς, οὐ γὰρ ενεστιν 1120 

Ῥωμη. παίδων ὑπὸ πέν») ουςο 
.. / 

ΓΙολλου δὲ γβόνου ζώσας μετου δὴ. 

1195 Οδοα οΠεγυπέατ, ρτομοπά1{ο, {απωσ]α, 

ΑΠΙΠΑ ΙΠΗΤΠΑΠΙ, Ὠ]]άπα οηῖἵπι 1Ποςί 

ῬἨοῦαχ Ρτορίος Ἱποξυτα ΠΠοτάτῃ, 

Αάοο Ιοησιπα {επηρογῖ5 6ρα ΗΠΑ γ]νομίθη», 

Ῥμωαπίςς. 6. ἐπειδὰν αιίαπῃ ποᾶο ΙπάΙσα(ίνο 
ᾖαποίατη ΠΙδ( Παπ εοπ]ρατοί. ΈµαΤο Εγιις- 
ἅα οί Ο]. Ταγ]ογας αἆ ᾖὐεολμίη. Ρ. 19. αβῖ 
ΡΟ ἐπειδῶν νοµονετήσωμµεν ΤΘΡΟΠΟΤΕ νυ]έ οκ 
πο ἨΝΤ. ἐνομοθετήσαμεν. 

ἐκποδὼν---νέοις.] Νἱὰο Ἱαδοταν. αἆ Έα 
τΙρῖά. Ῥασςμ. 112Τ. ταθί οπατηνῖ5 5ἵης ηθ- 
οββεῖίαίο Ἠίδιδοηιι5 Συμφορῷ ἵπ ξυμφορῶς 
πημίανοτῖ, Ῥομο (ΥΦΕΙΙΩ ἴαΠΠΕΠ οδί ἕυμ- 

φορᾶς. Ὑἱάε 1ΡΗ. Ταχ. 1926. Ἐμαπῖς, 
992. ΡΟ}. 

ὠφέλουν πόλε.] ΤΠ ιάχοφαοε ΝΓΡ., αἀδοτί- 
Εις γο. πάλιν; 5εειπάµπα ααοά οἷο «ΟΠ- 
ου] Ροδ5εί Ίος: 

ἔπειδὼν μηδέν᾽ ὠφέλουν, πάλιν 

Φωνόντως ἔρῥειν -------- 

Ῥ]πίατο]ας αδῖ «αργα ὠφελῶσι γην. Αίαιὶ 
π ΙΠΙΥΕΥΣΙΠΩ απ]άεπι απΙπιαάγοτ, Ὑοίθ- 
τήτα εκ ας {αυπ]α εἰαιίοηος Ιπδίσηίίοτ 
ο Ἐαιῖς νατίαχα. Ὑἱάς αι απποίαν]- 
τηµς αἆ ν. 443, 495, 500, 870, 874, 557, 
9590, 984, 1120. ἨΜιδς. 

1 ὠφέλουν πὀλν.] Τπ οοἆᾱ. Α. Ἑ. 
ποίααιχ γρ. πάλι. Ἐαίατεπας ὠφελῶσι 
γ”ν, ααοά απ ππρπποπίέου οἰίαπίῖ5 6556, 
νι]ραία ααίεπΏ Ἰοοιῖο αὖ οχηιιςῖῖογο {οπίθ 
Πι8ηΏας5ο νυἱάστοίιτ, ὠφελῃ πόλιν τοροδι, 
Ρο 5ρτα Υ. 460. σερπνὰς τυράννοις ἡδονάς, 
ὅταν έλη. Ὑϊάο ἨΗοεϊπάοτβυτα αἆ Ῥ]αι. 
«οιρ. Ρ 105. Βτοίας. Ρ. 499. ΠἨεγπιαηπο. 

1194. Τιουις πιι]]ο πποᾶο ἀαρ]σαίαπα 
δὴ, Ίππο ηθ 5ἵπηρί]εςκ αιΙἆετη, ραῖῖ νΙάείαγ, 
Τιερί ροίες:: 

Τάδ᾽, ἰδοὺ, παίδων ἤδη φ.ιμιένων. 

Ἅ{ις. 

Τα0σ] 5οπηθ] (απίη ἰώ, Ρταβχα Βοπη]- 
εποχ! ποία. Ῥεὰ νιάρπίας Ὠσο απϊδγ»ίο.. 
πηθῖσα 6556, η ϱαἷρας ἴαπιειι 14 πηίγτη, 
ααρά, πὶςῖ Πρ {αλαηε, ἴπ Ῥχίπιο ογρίο- 
ππαῖε οοπητηιιΩΏῖ5, 1π αἰίετο ὨὈοτίσα ἀῑα]ας-- 
{15 θδί, ΕΒΗεγπια. 

1194. σάδε δὴ παίδων καὶ δὴ φθιμένων] 
1,ερεπάιπα η {9]1ο : 

τάδε δὴ παίδων, τάδε δὺ φ}αμένων. 

ζασοῦς, 

1125. Ὀστᾶ φέρεται.] Φεα]σεϊ οἱ Οαπ- 
(οτῖ Ἠαπο «οπ]θςίιιταπὰ Ῥτο φέρετε, ααοᾶ 
ποπ αἀπιϊτεραί τωσίταπα οὐἷάϊς ῬΒατηοσσίας, 
Αἀπιοάιπα ρτοδαδ]Πίεγ. Το καὶ δὴ νετςιι 
απίοεεάσπα νἷἀ. Ὑϊρεγ. Ῥοεί. ΥΠ. τες. 
14. Ματ. 

Οοπ]εσίιταπα Ῥεα]ϊσοτί εαπα Ῥατηςδίο 
τοζθρῖ. Ἐν. Λ]ά. εἰ 95. φέρετε. 

λάθετ᾽, ᾖγε]επιαίο, 50. 0558 ΠΙΟΥΙΙΙΟ- 

ΤΙ}, Υ6], α{ Ματκ]απάας πίοτρτείαίασ, λά- 
βετε γραίως ἀμένου.. ιο. 

Ὀστᾶ φέρεται.] Τα Οαπίεγις οἱ Βοα]ΐσετ 
τοείο Ιεσιπί Ῥτο φέρετε λάβεσβ αιΐθιι 
Ρτο λάβετε Ὠιροχία5 ποπ τοσίο, φέρω αιι- 
{εί οἱ ἐκφίρω, υέ οί ε[/εγο αραἆ Παἰνιος, 
ιιΏπέ νοτρα απιέα5 πποτίαῖς Ῥτοργῖα : 
εΙοιίοί Ροπο εί ῥοδίέι. Νιάς «1ο. ΙΙτο]ι- 
ππαηΠϊ 4ςο {αποτίριας ᾖοπιαποτιώ, 1,. Τ].ς. 
1. εί Γατπερ. Αάνεις. ΤΙ, ΧΧΙΠΙ.ς. 11. 

ΒαΤΊΕδ. 
1195. Πολλοῦ δὲ χρόνου σώζει µέτα δή.] 

Ἄοη Ιπίε]]ήσο Ὥως: πει αἀ]ιναί Ὅτο- 
ἀαιϊ Βομο]ίοη: ἑ6 χρόνον’ μετὰ Κξόνον. σώζεις. 
5ογυᾶ πιο... Οοάεκ Α. Ἱερῖι ζώσας δη, 
5ἱῃθ µέτα. Ὦ. ζωσας µετα δη. Ὁ. δη-ζωσας. 
Αάπηϊςι ζώσαωε, εί τηυίανϊ ρατοη{ίλθδίη, ος 
ΙΠΟ(Ο: 

Τραίας ἀμενοῦς (οὐ γὰρ ἔνεστι» 

Ρώμη, παίδων ὑπὸ πένθους) 

Πολλοῦ Σὲ χρόνου ζάσας µέτα δὴ, εἰς, 

ας) 5α[ῖς οἶατα 5υΠί. Ζώσας μετὰ πολλοῦ 
χιβόνου, υἱυεπέίς σι ἴογιμο (6πιρογε, εδε ρετ 
(οπβιπι {οπιμιι». Ἱία σὺν αἀλμῖυοί Βορλβος]ος 
(μά. Τσ. 17. σὺν γήζῳ βαρ:ῶς ἱερεῖς, οἶπι 
απιπῖς αγαυθδ δασθγάοίεδ, Το, αππιῖ ϱγαυξδ. 
μετὰ 6 ἀαϊῖνο εοάςΠΙ ΠἹοάο πσαρέλκει 
Ἰπ Ῥμ]οσιοίο, ν. 1128. εἰ Ἠοιπετο Οὐγς». 
Γ. 90. οἱ σὺν ἵπ 1918, 158”. Βορμ. Α]ας, 
506. [Πεϊδκίας οοη]ίαί, ῥώμην, 6ὲ ΤΙολ- 
λοῦ τε χρόνου σώζειν μεγάλη»' [ετί οπῖπι πιε- 
φιέ ιέ φιῖ5 ἴππετι γοδιγ 5εγυεί τι ζιιοίιι οὗ 
[ἰδεγογιώπι Γιήπιεγα, εἰ ἴπι ἰαπία αἱαίο. Τολ- 
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Καταλειδομένας τ᾽ ὤλγεσι πολλοῖς. 

1190 Τί γὰρ ἂν μεῖξον τοῦ ἔτι 3νατοῖς 
Πά5ος ἐξεύροις» 1125 

ὪἩ σέκνα «ανόντ᾽ ἐσιδέσναι: 

ΠΑΙΣ. 

Φέρω, φέρω, 
Τάλαινα μᾶτερ, ἐπ πυρὸς πατρὸς 

1ᾳαοδοεηίσπη(αθ ταμ]ς ἀο]οσῖριις. 

1190 ΟΩιοἆ επῖπα Ποπιαϊπῖρα5 τηα]ας Ώος 

ἹΠαἱαπα Ιπνεη]ας, 

στρυφὴ α.. 

μέλη, 

Θμαπα Ιπέιοτί ππογίπιος Πβοτος 2 
|] 

ΡΟΕΒ. 

Έστο, {ετο, 

Ο παῖδρτα πηαίας, ος τοσο ΠΙΘΠΙΡΤΥΕ Ρατῖς, 

λὸν χρόνον Βτοςσοϊ τεσίαπα αγρίίταίαχ Έεα- 
Ύμ5, ααϊ περοϊνίε Οοάϊεαπα δοτῖρέαταπῃ.] 

Μ{αγκῆ. 
σώζεις.] Μ5. αίετηιε εί ὮῬ. ζώσας, τί 

Ῥεπε Ματκ]απάας, αυῖ ζώσας μεσὰ σολ λοῦ 
Χρόνου Ἰπίετρτείαίαχ ουἴυσπέί ρου ἴοπισωτι 
ἔεπιριξ. ἨΠαῖπα Ίοσετοα: 

πολλ᾽ ὧδρ χρύνου ζώσως µέτρα δή: 

Αάεο πιπ]ίας {εππροσ!5 ρετ]οᾶος νῖνοπβς. 

Ρο ἔσέων µέτρα μµινυνθάδια ἵπ Απίλο]. Ἡ. 
ΙΕΡΗ. Ῥ. 211. Μις. 

φολλοῦ σε χρόνου ζωᾶς, μέγα Σὴ καταλει- 
βομένας ἄλγεσι πολλοῖε.] Ῥειοοπε ποσα 
Ἠυτί οπαϊαπέ. Α]ά. σολλοῦ Σὲ χρόνου σώ- 
δεις µέτα (5ιε) δὴ, λαπαλειβομένας ασ’. 
Ματκ]απάις: οοεα Α. [ασ ζωσας δη πο 
ΐτα. Ἑ. ζωσας µετα δη. Ο. δη--- ζώσας. 
Όίοτααε Ἐοχεπάπας Ἠαυεῖ ζώσης. Έερο- 
51, ααοά Ἰέα α]ίχο 5ο οΠογεῦαξ, ιπὲ παίγατη 
εἵε, οπῖαςῖς ποπ 1π ΠπθηίθΏ} γρηῖςςο, 

Ἠεγπιαππ. 
1195. Φέρω, φέρω,] Όιιεο 5οηπυπέΣ 1ς- 

ασε αἆ ν. 1175. ἵπ ρτίοτίρας ο]εε Ἠαβο- 
Ῥαπίας ΜΟΝΟΣΤΡΟΦΙΚΑ, οέ ἵία αἴσηαβαι- 
{ωτ, Θεά ῬεαῇΠσετ, Ηεῖηςίας, οέ Ἠιέσογ- 
5ης ασυίο Ρ6γ5ρεχκεγΗπέ Πής 655ᾳ ἆιιας 5ίτο- 
ῬλοῬ, εί (οάάεπι απβςίιτορηα, νυοοῖρις 
ορέρω, φέρω, εἲ Ἰὼ, ἰὼ Ὠϊ5, οχίχα ΠΠΘΏΦΙΙΓΑΤΑ 
γεῖδα5 Ροβῖ(ἶς, πι 56ρο Πί, Ἠαης οτάῖπα- 
Ποποτα Ἱπ πα οζϊάοπο τοσεο δοηιιοραίιις 
Φατηεδίμς, πποποχο οιηϊσῖε, ἄέμ]ωπι ἀροῖάο- 

τα] απίο Βεβᾶσι, οὐκ ἔτ᾽ εἰσὶ, ἃο. [πα 
επῖπα 1Ρ1 δοηυυπίατ, πο. 5η απεϊςίτορΒῖ- 
σα.] Θάρτα ποίανΙ ἵπ ταπηαᾶς Ῥεχςοπί», 
Ἠαῖς {αρα]α ρταβσῖς, οπηίδσας 6556 ΠΑΙΣ 
(αι1 Πῖο Ιπάπεϊεατ) εἴ ΑΘΗΝΑ. ἍᾖΛ{αγῖ. 

Οαπίοτα», αὐϊ Οᾳα5 ΟπΠοχῖσας Ρατ (οίατη 
Ἐτσίρίάεπα Ῥεῖππας 1π 5ορῃας οί απίϊ- 
5ίσορµας ἀῑνίδί, οσα ἵπ ας Οἆα οαττηῖ- 
ΏΙΠΗ ΤΑΙΟΠΕΠ οχροάΊτο ηοῦ Ῥο5ςεέ, π]Π]] 
ηῖςϊΙ ταοποςίτορΒῖσα αἀφετῖραῖε. Ῥο5ί ουπα 
Ῥρα]σοι ἅπας 5ίτορ]ας (οάάσππηαε απίῖ- 
βίχορΏας ἀείεχῖς, τεβαιας, Ἱ. 6. ἄμας Ῥος- 
{6Π10Υ05, οοπ{εδας τε]αυ]ές (µας. α γενν ]ε- 
{ο νῖτο ε]αγίββῖπαπο πιρεττίπιο ἆσπαάτη ἵπ- 
ἀῑεαίες δὐΠί,. ἍΌΆΠιςς. 

Φέρω, φέρω] Ἠσαο νοετβα, 4 εέ ᾿Ιὼ, Ιὰ, 
γ. 1157. έτη ν. 1144. «επι οχίτα νοΙΦΙΠα 
επωππεταπάα εί πΏ, ᾳπεε οἰίπῃ οχαπί 
ἀῑεία πιοπιοδιπορἠίσα, αρρατεῦιπέ «558 ἆτι- 
ἐἰδίγορλῖσα: αἶσιί πος πάης ογἰπανίταιις; 
ηος 1 Ῥοα]σετο, Ἠεῖηςιο εί Ἠιίσεγειο 
Ἱπορδεχναίιτη. ᾖἈαγπες. 

1154. ἓκ σπυρὸς σατρὸς μέλη.] ΒΙ ῬοΓ 

Οοῖορς Ἠουῖςθθέ, τηβ]ῖδδθΠῃ, ἐκ πυρῶς, 
παπα ἆιο αροίαπίῖνα ὁμοιοσέλευτα, ΙΠ{ΘΓ- 
ἆαπι απϊάεπι, 5εἆ ποπ. 5ωρ6, «οπεΙΓΙΠΕ 
η Ἐωπρίάς, ααὶ Ἠπιπο 5οππα ν]άείας σα- 
νῖφορ. «Ματ. 

1125. ἀλγέων ὕπερ.] Ῥπορίεν ἀοΐογες. 
υδιίαᾶις ὑπὸ, ιέ ὑπὸ σένθους, ν. 1197. 
ὑπ ἄλγους, «Ἠδε]μψ]. Ἐππιρπϊίά. 189. ἐπ] 
ἀλγέων εοάστη 56Ώδιι Ἠσε]επ. 909. δοά 
ὑπὲρ παδέων, οὗ πιά]α, ἨΠρρο]. 158. ἔριδος 



ΙἹκΕΤτΤΙΔΑΕΣ. Φδό 

1196 Βάρος μὲν οὐκ ἀθριδὲς, ἀλγέων ὕπερ, 
Ἐν ὃ ὀλίγῳ ταμιὰ πάντω συν»είς. 1190 

ἩμΜ. Ἰω, ἰώ. στροφὴ β’. 

Πῷ δώκρυα φέρεις φίλα 
Ματρὶ τῶν δλωλότωνν 

1140 Ὑποδου τε πλῆθος ὀλίγον ἀντὶ σωμάτων 

Εὐδομέμων δή ποτ ἐν Νυκήναις: 1196 

ΠΑΙΣ, Παπαὶ, παπα(. ἀντιστροφὴ α.. 

1195 Ῥοπάις ααϊάσπα ποπ Ίεγο Ρχορίοχ ἀο]οτος, 

Τη οσίσιιο Υετο ζοσιζο Ίηθα οπιπῖα ΟΟΠΙΡΟΠΘΠΡ. 

Φογπιῖ. Ἠοὶ, Πε]. 

Ίππο: Οερίας εἶπαγας ]αοΏχγτηας 

ἨΠαίτὶ τηοίΠΟΓΙΙΠ1, 

1140 Ἐσίσπαππφαο εορίαπα οἰπογῖς Ργο οοσροσῖθυς 

Έοσυτα, ααῖ Γαογαπί οἶϊπα οἶατί Ἠῆγεοεηῖς 2 

μεν. αρα, Ῥαρε.! 

ὕπερ, οὗ ἀἰνεογάίαπι, Απάτοπη, 490. βραδι- Ῥαίο: ναί: δάκρυα Φέρει φίλα. Πία εδ; 
σῆσος ὕπερ, Ργορίεγ ἰαγάίίαίεπι, Βορμος]. (ζαογγπιαδ αἆ[ογδ εαγαδ. 

Απϊσ. 944. Μαν. ΝΤίπιις πηΒῖ πωπο αγ]ἀσπέ, ας ἆθ Ώου 
ἸΠατ]]ατιάιας, ααδ](αῖας ο5ςο ἀἴοθης ὕπο, ΊἼοσεο απποίανΙ.  9ἱ, τας πανδώκρυτος πα 

ππθη γυ]σαίαπα ὕπερ ἀείοπάΙ. ΤΜΙΗϊ σώνδακρυ: ποιο ἵπ δα Εαῑέ γείορις, 
ὤλγέων ὕπερ Ἠϊς, αΏὶ ἄβριθες ἀλγέων ἆο ποη ιποίαΠίΘγ ΤΕΡΟΠΟΓΕΠΗ: 
ΠΊΟΥΟ ]απσοεπάα οΓαΏί, ΠΟΠ Ῥ]ασθί, ἂς Ῥο- 
ἄμς οοττῖσί γε]ῖπῃ ἄβριθες ἀλγέων ὤτερ, ἴία Πανδάκου᾽ ἃ φέρεις, φίλε, 
υέ ἄσερ Ῥταίογ ποορρεϊέαίοπα αἀ]οοίατη 8ἳε, Ματεὶ τῶν ὀλωλότων» 
Ρίο 5ιρτα Υ. 411. ᾿ἸἘτευκλέους «ανόντος Σποδοῦ γε πλῆδος ὀλίγον ---- 
ἄμφ' ἑπταστόμου:ς πύλας ἀδελφοῦ χειρὶ Το- 
λυνείκους ὕπο. Νἱὰς, ααπ εοππιθπιογανῖ «4άπιοάωπι [οὔδία σιιπέν φικς 515, 0 οατέ, 
1η ἀἰεργίαίίοπο ἆς ο)Ηρςί οί ΡΙθοΠαΡΙΠο, Ῥ. «θ[ιπιοίογιηι πιαγἰδι5, φμῖρρο ἐπιδια οἳ- 
901. 908. Ἠίϊπο Ιπ Βορλμοο]ς Αἶαςς, ν. πετ οορία, ο. Μιας. η. ὁ 
910, τεείο ]εσί ατΏΙίοΣ, κόµην ἀπρὶξ ὄνυξι Φίπο αδεα Ἠατεί Μαςσταντα5 1π αᾱ- 
συλλαβὼν χερί. «Ἠογπιαχιτ. γειρίο πᾷ. Θιο, Ἱπηαῖέ, [οο: αιιοὰ Ῥεπο 

1168. τᾶ δάκρύα φέρεις φίλα] Ο0οᾱἆ. Α. οοπνοπῖέ ἸασοπΗ, τί ανα πωληση 1π 
Ῥ. Φφερεις δάκρυα Φιλα ση. Ὁ. Τα φερις Ἱηπεπίθ Ἠαροαί, 4ο οἴποτος εοπάσμάϊ οἳηῖ. 

δακρυα Φιλαι σε µατρ, Ὑι]σαία οπνοπίε Ὠείπάο Ἱεσοραίαχ φίλα, Ἱπάς »εγαίυπη, 
προ ΑΠΙΙΦΙΣΟΡΊΟς, Δώκρυα, ἰαογήπιαν, (ποὰ ἵπ οὐᾱ, νείί. έ 5ο]εί, Ιοία ποῦ εδ 
ΡΙΟ εαιιδαηι ζαεγψηιαγιῶπ, ΏΘΠΏΡΟ, οἴποχεπα 5αρδοπίρέαη.  6οᾶά, Λ. Ὦ. φέρε δάκρυα 
εοπαριδίοχυπα ἁποιπ. ᾖ{[Ἡοϊρκῖας Ἱία: φίλα ση. Ὁ. Πᾶ φέις δάκρυα φίλαι σε 

Παῖ (που Πᾷῶ) “« Ο ΠΙ, α[οτο πιαἰγὶ αππί- µατεί. ΤΠ Πὶ5 ση Υα] τε αγήου]ας οι, α 

σα» ἰαεγίπιας, οἱ πιοῖεπι αἰϊφιαπέιίαπι οἶπε- βἱοδραίοσίθιας αἀδοπρία5 αι 1 τοχίωπα 

γὶ «θ[ιωιοίογιπι, ἴοσο ἑμδογιώπ οογρογιώπ. Υπ. Ἠεγπιαπτ. 
ππάο Ρραίεί ϱΟΙΩΤΠΑ Ῥοδί ματοὶ οοἱ]οσα- 1141. Παπαὶ, παπαί.] Ἐκ εοπ]αείητα 
πι, Ροδέ ὀλωλότων αυίοτω ἀθ]οπάιπα ο5- ἀθάῖ Ῥτο απαῖ;, απαῖε, 4αοὰ Ἠαβρεπί Ώου 
ϱο. ᾖΜατῆ. ἵηπ Ίοςο Μ55. Ε. 6. Ταὶο αφμῖά ἀεσί-- 

πῶ δάκρυα,] Βαρογνασιυτη οσί σᾷ οίςοπ- ἀοτα Υάεταπέ Ἠεα]ίας ει Μανκ]απάνς. 
{οηάαπα ἀθίοτπιαί, παπάς Ἠοῖϊςκίις οπΊοΠ- Λ4{μρ. 
ἀθί ααῖ, δάκρυα, αἶπο Ἱπίρττοραβίοπς. Ξοά 1143. Ἐγὼ ὃ ἔρημος, δτο.] Ἠσο πηες 
ηριε Ίος πημ]ίο εοσαπέίας ο5. οτι ἀἰδῆπριϊ Ρροριηί, οκ Α]άῑπα: 

Ῥοι. ΙΥ. 2 
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Ἔγὼ ὃ ε ἔρημιος ἀθλίου πατρὸς σάλας. 

Ἔρημον οί ον ὀρφανεύσομιαι λαξών, 
Οὐ πατρὸς ἐν χεσὶ» σου σεκόντος: 

Ἡμ. 
1145 

1199 

Ἰο. ίώ. ἀντιστρυφὴ β.. 
” Ν / ως / 

Που δὲ πὄνος ἐμὼν σεηνων: 

Του νυχευμιάτων χάρις; 

Ἔσο Υ6Υο πηῖδαυ οχραέι5 τηί6ϱγο ραΐτο, 

Αεαϊρίεπς ἁρδεγίαπα ἆοπιμπα γἵνατα οΥΡΙ15, 

Ἄο ἵπ ππαπῖρας ραΐτῖς, αυ] γιε σοπαῖε. 

Φεπιῖ, 

1145 

Ἠσει, Πει. 

ΤΡ νοτο οδέ Ίαῦος ππθογπι ΑΠΟΥΙΗΤΗ 2 

ὉρΙ ρατίππα στα(ἷα 2 

Ἐγὼ δ᾽ ἔρημος ἀθλίου πατρὺς τάλας, 

Ἔρημον οἶχον ὀεφωνεύσομαι λοθὼν, ὅες. 

Νοίαπάυπι 4μοφπο, ἀθοςδςο Ἠϊο αποά το- 
5ροπάεαί Ίδῖ Φέρω, φέρω, ἵπ 5ορ]ο αἲ. 
Ὕετυπα ρυίο: 

᾽Ιὼ, Ἰών 

Ἐγὼ δ ἔρημος, ἅο. 

Φίο Ῥαυ]]ο απίο Ιὼ ἰὼ, οπιΙᾶοβαέΙγ Ἱῃπ 
"0οἆ. Ο. Τία 4αοᾳας οοπ]ίοῖς Ηεαί]ήιις. 

2{αγΗ. 
1145. "Ἔρημον οἶκον ὀρφανεύσομαι λαθών, ] 

Οοηκίγισ{ῖο εξί λαξὼν Έρημον οἶκον. Ττ8- 
σἷεῖ ἔρημος οἶλος ἀἰοϊπιτ, ᾳααπάο Ῥτϊης]- 
Ρα]15 α]ἴηια Ῥεγβοπα εκ {ατηϊ]α τποσί(υΓ. 
5ἵο απηῖδα Ἐ]ανάνα, ΤῃερειΙ» ἀῑοῖε, Ἠηρρο]. 
848. Ἔρημος οἶκος, πα) σέκν ὀρφανεύεται. 

εί Π1ο, ᾽απηϊς5ο Ραΐτε, οἶκος νοεαῖτιγ ἔρημος. 
δερρία», ̓ ᾳπαπάο απῖς τηοτῖτιιγ πα]]ο Ἠωχοάο, 
Ῥτορτίε ἀῑείο. τιπάρ Ἱιιά Μεπαπάτὶ αρ. 
ΡίοῬ. Τη. ΤΕ ΧΧΙΤΠΤΙ. Ρ. 448. 

᾿Οδυνηεόν ἐστιν, εὐτυχοῦντα τῷ βίῳ, 
” . ’ 

Έχειν ἔρημον διωδόχου τὴν οἱλίαν. 

νιάε ΤΏοιπορίλεηῖς Οταί, αἄν. Ὑ{ασατίαέιπη, 
οί πρὸς Λεωχάρην, Ῥ. πι. 960. εᾱ. Ἠοτνασ. 

8ο. οἶκοι ἔρημοι ΥΟΟΞΠ{ΙΥ αποσπε, 1η απίρας 
πα Προτϊ παρεαῖς αααρῖᾶ, ΤρΗ. Αυ]. ν. 
806, «Μαγλί. 

1146. ΤΙου νυχευμάσων] Μ». (. οἱ Ῥ. 
πολυχευμώτων, 5αροιροηρίο {ΑΤΠΕΏ σποῦ νυ. 
1, εσεπάµτω ποῦ λοχευμάτων, αιδὶ Ριιοτρετίὲ 
δταίία ἕ Νυχεύμµατα 5ἱ ιοοΓΥΊΊάΒ υἱσιίαν 
οΙσπ]βεαηί, ἹπερίΙπῃ ε5ί ϱα5 οί Πο, εί 1η 
5ο ιιοηίί Ύεχδι, οοπιπιεππογα!: ἵην τά 
ἹΜαικ]απᾶις Ἱ Ἰη{θτρχεία{ιχ, πιοσίιιγπα σαιι- 
ία, οα απϊάεπα 16ο φοοΐ5, τί Ροποβσία, 
Ἱπραίατὶ Ῥοβθοηί, νά, Ἠεειβ. ν. 819. 

( 

τηΙΠΙτηθ νογο, ηὶ {8]19Υ, Ημοτῖς Ἱπάο πατῖς. 
Ουῖά ααοἆ νύχευµα αΏβῖ ποῃη Ιοσίέν ϱ 
ας οί «εεηπεηίία Ιπίε]]σί ἀεθεπί πο 

ἆο οβ]οῖῖς, απα πηαίχος Ἠσ Ες ει]5 αἆβις 
Ἱπίαπίριις Ῥγαρίοταηί, 5εᾱ 4 15 οεοηίτα, 

ασ α Ες ςαῖς ]απα αἀ α]ά5 1ρ5ας ἵη 5εηῖυτῃ 
νετσοηίο 6Ώ6ΙάΥΟ Ῥοΐμῖςοεηί. Ἠῖπο Ἰ6- 
6επάιπα: ποῦ λοχευμάτων χάρις, τιδὶ στα- 
ἐἶα, φις το Ῥιιεγρεγίο περοπῖ ἀεὐιωῖέ 

Μ15. 
νυχευμάτων] ΛΙά. βοᾷ Μ598. Ὦ. Ο. πο- 

λυχευμάτων, 5ΗΡΤΑ 5ΟΠΡίΟ ποῦνυ. Μις- 
σταν]ας Ῥτοραρϊ]ίοτ οοπ]]οῖξ ποῦ λοχευμά- 
σων χάρι. ῥῬειναπάμπι {8πιεη ἀασῖ νυ- 
αευμάτων. ἨΠα]ίο οπῖπι αρίῖα5 65ί, ΏἹεο 
αι]άσπη 56Π511, θίίαπα οιτπῃ (μαάατη Ἱερε- 
Ώσοπο Ῥτοζοττ, ασ ἆο]οτε οοπηπιοίτιβ 
ΑΠΙΤηΙ5 5µσσοταί, παπα ]αδίο οπηπία ΟΓ- 
ἀἶπα οπιπηρτατῖ. Πεγπιαπτ.. 

Φϊπηϊ]ς Ίουιας οδί ἵπ {Ώ5οπγὰ ΟΠοξρΗ. 
749, ᾳαοπι οἷς οοιτ]σεπάωπα ρυίο: 

φεὈ νυτίπλαγ»των ὀρθίων πελευσμιότων. 

φεῦ πολλὰ καὶ μοχθήρ’ ἀνωφελη 3 ἃ ᾿γὼ 

«αεοῦς, ” 
ετλη. 

1147. Τροφαί τε µαπρές»] Νοπ πα] αιῖς 
«οπ]οοστήέ, Τροφαί σε μαστών: Ἡ{ Ἔτοῦς. 
Τ61. Ἐν σπαργάνοις σε μαστὸς ἐξέθρεψ ὅδε 
εί Ἠεουῦ. 424. Ἰω, στέρναν μαστόί 9’, οἵ 
μ᾿ ἐθρέψ αθ ἠδέως. ὨᾷΠΗ ματρὸς Ίάτε 5ωερες- 
{ππ1 ος Ίοςο 655 Ροΐο»ί, Ποεί αΏβί σροφαὶ 
ματρὸς Ῥτοῦα 5ἳε ]οομο. σέλη, πιεϊίεγία 
νοτίε Ῥτοάφσας. νι] Ῥοδία, Ὀδι ομπί 
υἱσι]ἰα Ῥοχ ἰοίαπα πηοσίθπη, Ἱπίαπᾶριας Ἱῃ- 
ευπηία 

εισαι απεορἀάρσπᾶ Ἑ. Ο. Ἱΐέα, 

ΛΜ{αγΙ. 

ου νυ 
πολυχευ- 

µαπων. 
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λ ).. 
Ἔροφαί σε µατρὸς, ἀὐπνά τ᾽ ὀμμάτων τέλη, 

Καὶ Φίλιαι προσθολαὶ προσώπων; 

ΑΔ. Ῥεξάσω, οὐκ ἔτ εἰσί σοι, μᾶτερ, τέκνα" στρφὴ γ΄. 
1150 Ῥεδᾶσι" αἰβῆρ έγει νι ἦδη 1146 

ων / ι 

Ί]υρος τετακότας σποδῷ: 
Ν / ἀἎ ./. 

Τοτανοὶ ὃ ἦνυσαν σον ᾿Αίδαν, 

Έτ οἀμοαίο πηαίογπα, δὲ Ιπ5οπιπῖα οσ]ογαπα ππαηία, 

Έ ἀι]σος οσῖς αἆ οἱ αρρ]ισαοπθς 2 

44. ΑΡίεταπέ; ποη απηρ]ίας, Ο ππαίογ, 4ΡΙ 5υπὲ 5αροιςΗέες Ηροτί : 

1150 Αλίεταπέ: αεί]οι Ἰαῦεαί ϱο5 Ίαπι 
Οοηδυπαρίος πι εἴποτο Ισηῖς, 

Ἐν νο]απίος οοπ{οσθγιιηΏ{ {ΕΥ αἲ Ἐ]πίοποῃ], 

Αβ5θπος Ματκ]απάο Ἰοσεπίά τροφαί σε 
Καστών. 

σέλη, ο[[ιοία, πιϊπἰδίεγία. 2ΕΦΕΙΥΙ. Ἐοτς. 
904. Ασαπῃ. 917. ΟΠοέ6ρΗ. 75δ. Ἐιπιεῃ. 
46. Ερϊίσταπι. κονὰ λαχοῦσα σέλη. ΑΠ- 
Πιο]. Ἡ.. Ρίερῃ. Ρ. 948. Μια. 

Ἄοη οριι5 εσ Ματκ]απάϊί οοη]θοίητα, 
σροφαί σε µαστών. (οπιραταπ ειπα Ίος 
Ίοοο Ῥοβδιιπέ Ἠερο ἵπ Ττοβάἆ. 1177. οἴμοι 
σὰ πόλλ ἀσπάσμα»', αἵ σ᾿ ἐμαὶ τοοφαί, 
ὕπνοι τ᾽ ἐκεῖνο, φροῦδά µο. ἙῬ]αεετεί Ὠῖς, 
ὕσπνοι σ᾿ ἀθπνο. Πεγπιατο. 

1149. σοι µάτερ, τέκνα") Ο0οἆ. Δ. µοι 
παίδες, σεκνα. Ἑ. µοι παίδες, πατερ. (1Νε- 
ΠΠΟ, ΟΡΙΠΟΣ, Ῥοΐεςί ἀἴεοτε απάτη δἳί γοτα 
οσο.) «Μαγχί. 

Ἠυιπο εί {πες 5οαιιοηίες ΎαΓςης Τντ- 

νέας Αάταςίο Πραί. Ἅος ἀπρίίατί 
Ροίοςί, απ 5επίοηπίῖα Ώσπο, «παπα ῬΗετο, 
ἀῑσπῖος δἵε: ρταεῖριια Υετο Π]ιιά αἰθὴρ ἔχει 
νν δη, ααοᾶᾷ ῬρΙή]ονορΗίαπα ααοάαπππιοάο 
φρἶχαί. ρᾶτερ ν]άείιιχ ο55ο εοπΙπηυηΙς 5ᾱ- 
ἸαίαΠο νείι]αταπῃ, ααα5 απΠΟΤε αιῖς Ῥγο- 
εοηἵέασ, τί ύγατερ Παπῖοταπα. νἷά. Τοηῃ. 
ν. 949. ΜΡ. Ἑ. εἰσί µοι παῖδες, σέχνα. 
ΜΒ. (. εἰσί µοι παῖδες, πάτερ. «ισα. 

Ττϊρυέα Ἠασο ριιετο οταπί. (Μαϊ Ἠοει- 
παπι.) Α]ά. εί νι]σαιῖ, οὐκ ἔτ εἰσί σοι 
μᾶτερ σεκνα, Φθᾷά «ο. Α. μοι σαῖδες, 

σέκνα. Ὦ. μοι παΐδες, πάτερ. ἨἩοτερὶ Ίος- 
Ώοπεπα οο]οῖς Α. ἍΑΕεγπιαπη. 

1150, αἰθὴρ ἔχει νιν] [νιν Ρτο αὐτὴς] Ἐταί 
επίπι Απαχασοτα, ας ργο]άο Πας ἀῑςεῖ- 
ρα], Επίρίάϊ», ορίηίο, απΙππατη ἵπ οίῃογα 
Ῥο5ί πιοτίεπη 5ο]νῖ, ἆᾳ «υα το γῖάρςϊῖς Ἠ[ο- 
τος]επα αἆ Ἱ]]αά Ῥγίῆνασογες: "Ην Σδ) ἀπολεί- 
Ψας σώμα ἕἔς Αί6έρ᾽ ἐλεύθερον Ἐλθης, Ἔσσεαι 

ἀθάνατος, «εὸς ἄμεροσος, οὐκ ἔτι Ἀνητός. 
γ]άε εωρτα ν, 645. ἍΆαγπο», 

1151. ΤΠυρὸς σετακότας σποδῷ:] Τοπίο, 
ΤΙυρῶς σποδῷ, Εἱ φεπακότα, 56. σέχνα, Τθ- 
δοζμίο5 ἴπι οἴπεγε γοσα[ῖ. 4πΠΙ4ΙάΠΙ σετα- 
χόσας {εττῖ Ροΐε»ί, αιιαδῖ υἱοὺς Ρτορορδαῖςςςί 
νι. αἆ ν. 45. εί ια(ῖτα 5οᾳ Εις ΤΠοσανοί. 
Ἠεϊδκίας: «6 σποδῷ, οἳ τοοίο Ἠαδροί, Ιάεπα 
εσί αίᾳιε ἐν σποδῷ νε] εἰς σποδὸν, 6ἳ πυρὸς 
εδέ ὑπὸ πσυρό. (οπ]εοῖ (ππεπ αηιπαπάο 
σσύνῳ, αδογε, υἰοϊεπέία ἐσπῖς.'  ΠΜαγκῖ. 

Τ1υρὸς] Ἐτοραρί]έει Ματκ]απάιας συρᾶς. 
{Ηιωος. 

1159. ἤνυταν τὸν Αἴδαν.] 14 εδί, ἤνυσαν 
[ὁδὸν εἰς] πὸν ᾽Αΐδαν, οοπΓεοσγιπέ 1ον αἲ 
ΡΙιάοπεπι: αἱ Ῥοπο νοτέατ. Εραῖς ταςῖ- 
ἰαία.. Ῥατῖίοτ Ῥορ]μος]ες ΑΊάςο. 614. ἀνύσειν 
σὸν ὠπόσροπον "δαν, Ἱ. 6. ὁδὸν εἰς "Αδαν, 
2πἱσγαγε αἆ ἀείοσίαέιιπι Γζι{οπιεηι, 5611 ποτί. 
Ἐοάςπα ΠΠΟΥΘ ἐξανύειν πόλον ἄστρων, Νοσίεχ 
Οτεςί. 1709. Οαπι ργαροδΙίοπο ΒΟΡΗΟ- 
εἶες Τταε]ῖπ. 669. πρινὴ Τάνδε πρὸς σσόλιν 
ἀνύσειε" γϊπσφιίαπι Ἠαπο αἲ αγὔεπι [νῖαπα] 
οοπ/εεεγἠ. οί Νοδίει ἨΙρρο]. 740. ἀνύσαι- 
μι ἐπὶ ἀκτὰν: (ος νετίαηέ, οοπ/[ίοέγεγα 1έεγ 
αα ζεις. νῖὰς Βεμο]. Απὶςίορα. Ῥ]ατ. 607. 
Απϊδεϊάος Ῥθττῃ. Φα0χ. 1. Ρ. 278. ἐπορενό- 
µεβά σε' καὶ ὡς ἠνύσαμεν, ἐπιστὰς, ἅο. εἰ 

οδέφιαπι 6ο ᾖρεγυεπίπιι, ἃο. ἀνύεν σὴν 
ὁδὸν Χεπορποτπ. Οντορ. Ηὺυ. ΤΙ. αἆ η. 
Ἠοπηςγ, Οἆγ»». Ο. 999. ὄρρα σάχιστα Νηῦς 

ὠνύσειε 3έουσα Φαλάσσης ἄλμυρον ὅδωσ. Ἐδ- 
4επα ο)Ηρεῖς ἴπ α]ῑῖς νοτυίς ρεγ[οἰεπαί: τα 
κραΐνειν, Ότοςί. 910. πι χαρακτηρισμῷ Ρτοῦϊ 
οἶνῖς Α ΟΙ ααϊ τατὶ Ῥ]εγαππιε ἀεσεμαί: 
Ὀλιγάκις ἄστυ κὠγορᾶς κραίνων κύκλον" 
Ίαγο οοπ]οίσπ» [νίαπα αἆ] Ἱγδεπι, εἰ 7ογί 
οἰγοιίιπι: 1 οί, τατο ϱοπηπηραὮῦς αἆ Γ- 
Ῥοπα, οἳ οοποῖοπος ρυ]σας:; ἐκκλησίαις 
(1. ἐκκλησίας) οὐ περιερχόµενος, οὐδὲ πλησιά- 
ζων, υ{ Ῥο]ο]αδίος, νι]σο Ἰοσίέας αὐδυτάς 

22 
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ΠΑΙΣ, Πάτερ, σὺ μέν τοι σῶν κλύεις τέκνων γόους, 
5’ 3 .- / 3 / 

Αρ ἀσπιδοῦχος ἔτι πὀτ᾽ αμτιτίσομιῶέ 
2 [ή / 

ΑΔ. Ε{ γὰρ γένοιτον τέκνου, 
” / ”/ ν 

Ὅτων, 9εοῦ «Ὑέλοντος, ἔλθοι μοι δίκα 
1125 ἍΣὸν φόνου; 

1150 

/ 

7. ἆντ. 

Ῥπεγ. Ῥαΐος, ία ααϊάστα αυάῖς β]οσάπα (4ΟΓΗΤΏ ΡΕΓΠΊΟΠΕΣ, 

ἌΝοη πηῖ]ες αΠφιαπάο αἱεῖδεας 

1165 Ἄίδσοστα Π1αΤΏ 2 4α. Ἱ παπι νετο ος Παί, Π1. 

Απ αΠηιαπάο νο]επίε Ώεο παῃῖ Βαΐ νἹπα]εία 

χραίνων, ρο]]μεπ5. Βϊο σελεῖν εδί ρεγῇίσετε: 
υηπάρ Μαΐί, κ. 95. σελεῖν σὰς πόλεις τοῦ 
Ἰσραὴλ, εδ τελεῖν [ὁδὸν εἰς] τὰς σόλεις, 

Ρετῄίεεγε [1εον αά] 1ιγῦον Πογαδῇΐ, αιοά εν, 
οὐΐγε θες Ιδγαδί. Όἶάπι ΡΤΕΡΟΣΙΠΟΠΕ 
1μασίαπας ἵπ Τοχατ. Έ. ΤΠ. Ρ. 68. οἆ. 
Οἵν. ἐτέλεσεν ἐς Σκύδα:, ἴίεν οοπΓεεῖέ αἆ 
Φογίλαδ. ει Ἠοτποῦῖπι,. ἨΤ. Ι. Ῥ. 508. 
ἀπὸ σης Ἑλλάδος εἰς Ινδοὺς σελεῖν. 56. ὁδόν, 

αδῖ ΝΤεπασῖας αἀάπεῖς ἴπιιά Τπαςγα1άϊ», 
εἷς Φνάρσαλον ἐτέλ:σ:, Λ]ατδαίπι Ίνετ ρεγ- 
εοἱί, τὰ εσι, Ῥμαγσα]απα ρεγνεπή, Ματ]. 

Τοτωνοὶ δ ἤνυσαν σὸν ᾽Αϊλαν.] 3 Ἠσο 
επι Τγτννέίο ἵπ Απισιορηίσα ἀῑδίῃ- 
συα», Πο γεγςις5 πῖπας αρίο 6επηε]]ο 5ο 
τοροπάεί, Τ,εσεπάμπι Ἰσίωις νΙάειιτ, 
ΤΙοτανοὶ δ ἠνύσαντ᾽ ἄδαν. ευῖ τειςυς 1159. 
ορίίπαε οοπσταθί, 5ἵ πηοο Ἱεραίυτ, “Άλι 
δ) ἄλγέων πάρεστίν μοι. 

Ἐκεπηρ]α, ααας οἵίας Ματκ]απάας, Ῥτα- 
(ου Ίοεάπη οκ Ῥορ]μος]ί5 Α ασε, (614.) πΙμῖ] 
αιέ ρατατη αἆ τοπ {αοϊαπτ, αρ» ϱΧεΠ- 
Ῥ]υπα πηϊηϊσιταί ῥορηοε]ες Απιίσοη. 816. 
5ἵ αυ]άεπα νυ]σαίατη τείῖηρας, 

Οπας ἨΤατ]καπάνς νοιδατη Ότεςι. 910. 
Ὀλιγάκις ἄστυ κἀγορῶς κζαίνων κύκλον. ῬΤΟ 
χραίνων. ΤΟΙΡΟΠΙΡΣ στείνων εοατείατιδ 
«« Μιδστανϊς, αππεπα Ἰαέμῖςο νΙάεέαγ 
ἨΠατ]κ]απάϊ οπποπάα ος ἨΠατκ]απάωπη 56- 
ουίας, πραίνων οὐ]άἡ Ἐτυποκίιας, γι]σα- 

έππα οἶαί Ἐσίαίίας αἆ Π]αά. Δ. Ρ. 467. 
(γιά. Οτεςι. Ίος. εἰ.)  Ρογ. 

Τ[οτανδὶ] ᾽Αντὶ σοῦ παχέως. «ολ. Έτο- 
ἆλιις. "Ἠνυσαν σὸν δαν. Αροϊοπῖις --- 

μαῖραν ἀνέπλησαν. Ὀε]ο]. σὸ πρόσταγµα σης 
εἱωαρμένης ἐτέλεσε. Ἠοπη. Τά. λ----- πότ- 
μον ἀναπλήσαντες. Ειδίαίη. ἀντὶ σου ἔνσε- 

λῶς «ανόνσες, καὶ μὴ κατὼ τοῦ; ἡμιθανεῖς 
διατεθέντες. Ἰγοᾶὤιδ. 

1165. ττάτερ, σὺ μὲν τῶν σῶν κλύεις σέκ- 
νων λόγους. Ας ἀσπιδοῦχος--- ἀντιτάσσομαι.] 
Έτο λόγους οππΏ05 ΜΡΕΡ. γρου.. Ίμερο εί 
ἀϊδάπσιο: 

΄ ν -. - / 

Ἠώτερ, {σὺ γὰρ τῶν σῶν μλύεις τέρνων γόους) 

ὅ 

5Α: ἄστιδοῦχος ἔτι ποτ) ἀντιτίσομαι 

Σὸν φόνον : 

Ῥ]πηϊ]]ς ἀϊςαμποιο (επι γὰρ) Βαες]. 1519. 
Ωω πάτερ, (ὁρᾶς γὰρ τᾶμ' ὅσῳ µετεσσράφῃ) 
Ἐκθγριωθεῖσ’, τς. 6ί ΑγὶδίορΗ. Αοματη. 449. 
ζΩ ύμ (ὁσᾷς γὰρ σκευαρίων) νῦν, ὅτο. σέκνων 
Ρ{Ο τέκνου, 6Χ ΠΠΟΙΘ. ᾽Αντιτίσομαι εδί Ῥρτε- 

οἶατα (απιοτί επιεπάαί]ο, 4ε απα ἁαοϊιατί 
ΏΟΠ οροσ{ι]{. ὠντιτίσασθαι φόνν, 195ε]μγ]. 

Ασαπι. 19279. ἀντιτίσασέαι πόσιν σῶνδε κα- 
κὠν, υἱοϊφεῖνι ϱιιΐγο πιαγί{ατι οὗ ]ιαο πιαία, 
ἸΜεά. 263. Τ.ΥεορΡΏτοῦ, ν. 1567. Τριπλᾶς 
σετραπλῶς ἀνσιτίσασέαι βλαξώς. Αοουτα- 

{ατΏ ΠοΙΟΏΘΤΗ νοτδῖ ν]άε αρ. 1,. ΚΙδίεγυτα 
Ώοε ερ. Μεάϊο, Ῥεοί. ΤΙ. 19. Ρ. 61. εᾱ. 
1,οπά. 1Τ50. Έσο 5ἶπο Ἠαριαίοπε 1η 
οοηίαχέαπι αἀπῃῖα. ὮῬτο τών Α]ά, της: 
οί απίε Ἠσης ΥΘΙΞΙΤΠΩ Ροπῖέ εὐά. 561 ηο- 
έαπα Ἑναάπος, τί εί Εῖς ἵηέτα, ν. 1165. 
"Επ εἰσορῶν, ὅτο. εί 11Τ1. Ἔκλαυσα, ὅτς. 
Ωμοπιοάο Πε ροευῖε οὐπῃ Ἑναάπε Ίαπι 
Ῥεϊάσπα πΠοχίιΙα εδδεί. ἠΜατΜί. 

Ῥταβρῖέητ ενα. ἵπ Α]άϊπα, Θεά ῥᾳσις 
Ῥμετο επ Τγτννηέο ἑἰριεηᾶα ε5έ. 

σῶν σῶν] Ἐά. Α]ά, σῆς σῶν. βεᾶ α νι]- 

σαΐα πον ἀῑδεεπεῖυπί 3855. αιῖ Ῥ. 
λόγους] ΜΕ. ίεταιε εί ὮῬ. γέους, 4αοά 

τεεερίι Ματκ]απάας. Ά{ιςς. 
1154. ἀντιτίσομαι] ἘΕάά. εἰ Μ55. ὄντι- 

σάσσοµαι, 4αοά πηπσίανίε Ματκ]απάας ες 
Οαπίοτί οοη]θείπτα. τάς, 1ρ5ο Ιπάϊσαηίς, 
Μεάἀ. ν. 265. «Έκεμγ]. Ασατι. ν. 1979. 
1 ΨΕΟΡΗΤΟΠ. Λ]εχ. Ρ. 1267. ἸἨΜιςσ. 

ἀντιχάσσομαι) Ου]. (απῖεχ. Ἀονατ. Τ,θςί. 
1.. Π. ο. 17. αοι{ο ]οσῖί ἀντιτίσομαι' 5εά 
5ἵ διὼ 5αραιάϊαίασ, Ῥοΐεςε εί νείας Ίθεείῖο 
είατεα; «πατε πΙΠΙ] πο τηυίανῖπαα5. ὮἘτο- 
ἀθις νεΓΟ σὸ ἀντιτάσσομαι αἀπαῖεαε, οί 

εκροπῖέ, αγπιαίι5 ρεγεεφιαγ ας αοδοαγ. 
Ἠας 1Ιάεο ἆε (ϱαραπεῖ Ῥιετο, ΦίΠεπε]ο, 
Βησῖι Ῥοδία, αιοά Ερίσοπϊ ραίταπα 5Ἡο- 
ταπη αἆ ΤἨεδας Ἱπερεέαπα τα] οἶπί, Ὁ{- 
Ῥεππαιθ οερεγῖηί ας ἀἰταστίηί. Ἀαγπες. 

1155. 19. Εἰ γὰρ γένοιτο σέκνον Ὅσαν 
Θεοῦ 9ἐλοντος, δο.] Ὀϊδάπσιεπάπτη : 
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͵ -- “/ ο Ἱ. 8. ϱ/ 

Πατρῷος. οὕπω κακον πὀδ εὖδει. 
74 2, / ϱ/ 

Χο. Αὖ, αἰ. γόων ἅλις τύχαςν 
“/ 3 / / 

Άλις αλγέων πάρεστί μοι. 
.” Ν/ η 

Ασωπου µε θέξεται γᾶνος 1160 ΠΑΙΣ, Αρ ἔσν οτ 

1155 

Ῥαΐσθτπα, νο] απ ποπάιπα Ἠος ππα]υπα ἀογταῖς2 

Οιο. ΑΗ, αμ. Τασίάπῃα εαεῖς ἆᾳ {οτίάπα, 

Φα{ἱ5 ἀοϊοταπα αἆσςί τω]. 

1160 Όιον. Απ οτί οαπα Απορὶ Μαιου π]ο αδρἱεῖοί 

᾿ 9 ΄ 2” 

εἰ γὰρ γένοτο, τέλνον, 
/ -. ΄ 

Όταν, Θεοῦ έλοντος, ἔλθοι µοι δίλα 

Πωτρῶος. 

Ῥνο1φ. 0οᾱ. Ἑ. Ο. Αδρ. ἸΤάοπι οςὲ γέ- 
νοιτο ηιιοᾷ εἴη, εἰ γουῖν χρόνος Υεὶ καιρὸς 
εἰοραπς εδί ε]ῖρεῖς: εἰ γὰρ εἴη [χρόνος] 
οσαν ἔλβοι μοι δίκα" μΐπαπι ο ἵεππριας 
φιιαπιάο Παϊ]ιὲ οδυοπίαέ υἰπαίσία! Φὶο Α]- 
ος5ί, 1104. Ὦ. Ίασας χΗΙ, 55. ΆῬ]επο 
Ἠοπηστις Π]αά. Δ. 164. "Ἔσσεται ἆμαρ 
ὅταν. «οαη. ν. 95. Ἑαάρπι ο) τρςί 1ιαἰἰπῖ, 
Ῥ]αιίις Μεπαςομ. Ὑ. 6: 39δ. Άνχορε ἐδί, 
φιιαπάο, δες. Ἱ. 6. ἐεηεμιι (ιιαπάο. περ 
ἀωλίίο ααἴπ Πα 5οτὶρεοσίε Οἴοσγο Ώςο Οτα- 
ΤΟΥ. 1. 1. «4ο Γαΐΐ σι πεμὲ φιοφιο 
Τζι γεφμεδοσάϊ, δεο. τδὈῖ πμπς Ἱορί- 
ἔωτ, «ο Γιἱ ἐέηιρις οιέπι, νο], ἐοπιριις ἐ[ιιᾶ 
οι. ὙΨἱάο ΟΙ. Ῥεατοίαπα αἆ Ἰοσσπα:. οί 
Φομο]ία»δί. Ῥορ]οε]. Ά]ας. 10538. απάο 
ἀϊδεας οαπάσθιη ϱ556 ταιίοποπα ]ουμ1οσῖς 
ἔσὃ] ὅσε, ἰπίογάμηι: ἨΘΙΩΡΟ, ἔστι χρόνος 
ὅτε, Εἰ γὰρ, ιέίιαπι, αἱ Ῥορβοσ]. 4, 
Ἔγνταῃ. 80. εἰ γὰρ ἐν τύχη γε τὼς Σωτῆρι 
βαΐνη, λαμπρὸς ὥσπερ ὄμματι. Υι]σο 1ὶ 
Ἱεσίτατ, τύχη γέ σῳ. Τὼ: οδί εἷς, ουῖ 16- 
δροηάοί ὥσπερ, εί ὧ:, αλΏοί ἵπ Βορ]οε]α εί 
«ἨφεἨγ]ο. Έτο ἔλθοι ου. Ἑ. ελόη. Ώθπθ. 
Νοιαρίς Ώοτΐοιιπα δίκα ἵπ Ιαπ1βο, Ῥγο δίκη. 

Μαν. 
Εἰ γὰρ γένοιτο, σέκνονι] « Εἰ γὰρ, ιῖ- 

παπι, Ὁί Ῥορ]μος]. (4, ΎΈγταπῃ. 80. εἰ 
γὰρ ἐν σύχῃ γε τὼς Σωτῖρι βαίΐνη, λαμαρὸς 
ὥσπερ ἔωματι. νι]σο Πρί Ἰεσῖίαν, τύχη γέ 
σῳ.᾿ Μακ]. Ὑι]σαίμπα 5ἵηπο ποορσρῖέαίθ 
5οἡεἶίαί νὶχ ἀοσέις. δεμγ]. ΤΗου. 478. 
σὺν τύχη δὲ τω. τί χοσίθ οὐἷαῖε Ἐτπιοκίας. 
ΟΠο6ρΗ, 196. σὺν τύχη σῳωί. φὼς ἴΑΠΠΕΗ 

Ώιρε εἀἰαῖε Ἐτιποκίας. Ῥου. 
᾿Αδρ.] Τια ΜΒ. 6. εἰ Ῥ. τξ οπιοπάανο- 

ται εἴαπα Εγεννηῖέεις, Ἐά. Α]ά. Τρμίος 
ΡΕΙΦΟΠΑΠΩ Ῥταβσίε, αιῖ 6οοΠαπα το]ῖαῖςςο 
νΙάείιαχ ροςί ν. 1199, 

Ῥο5ί σέκνον ρ]επο Ιπεγραπσοεπάυτα Ρι]- 
ἴο, Ἡέ Ῥχοχίπηο 5ε(ιοῃς γθιεμς Ῥιθτο {π- 

Ῥααίατ. ΑΠοπιϊ σαιιάατα (ταηετο νυἀείατ: 
εἶ γὰρ γένοιτο, ὅταν ἔλθοι μοὶ (νε σο)) δίκα 
πατρῶος, αποά {απίο νεπιιςεῖας Γα]ςδεί πο 
εοπηπιαίο ἀϊσσγο: εἰ γὰρ ἔλθοι µοι Σίλα πα- 
σρῶο. Ομαπιαπῃ, 5 Αάταςά Ῥειξοπα 
Πῖο τοΙποίΙχ, ΡΟ μοὶ Ἰεσεπάιπα οπῖέ σοί. 
Φοᾷ, τί ἀῑκί, Ῥιενο αἰσισπάα ατοϊέτος 
«οηιιοπίία, Ίου παοᾶο οπιεπάαία: 

Τωαῖς, Ἔτ' ἂν, «εοῦ «έλοντος, ἔλθοι μοι δίκαω 
-” μ΄ ο/ 

ἨΠωτεῶος, Ἠ οὕπω μακὸν τόδ᾽ εὔδει; 

ζπφιμαπιπε, Ἴδσο υοἰοπίο, υεπῖοί εισεεία 
Ταίγίδ τή{γία, αγι πιοπά μι φιεἰεδοῖί Ίου πια- 
ζει 1. 6. Ὁθοτιπη ἵπ προς Ἱπο]εππεηπίία, 
Ρίο εὔδων φένοι, Ελοσίτ. ν. 41. εὔδει κηρύγ- 
µατα, Ἠεειβ. ν. 656. αάτη(αο ἨΤαικ- 
Ἰαπάο ἱπάϊςαπίο, Έτο ἔλθοι ΜΡ. (. ἔλθῃη. 
1άεπη(Ιθ οὕτω Υουδι 5οηαεπ(ῖ ΡχΟ οὕπω. 

Λ1μ5ς. 
Εἰ γὰρ γιεν. σ.] σε ΑΛἀταρίο, 5ο/αεΠ- 

εἷα ὅταν --- εὔδει Ιη{αΠΙΗΙ, 1128. 5. αἲ, αἲ ---- 
μοι 6Ί9χΟ, 1 160---1170. Ἱπίαπεῖ, 111. 5. 
Αἀταρίο, δὲ 1179. 5. οἶνοτο ἐπρι]ε Ῥτε- 
νοδίας ΜαςστανΙ 5οοτας ]ιαϊοίατας εἴ 

ν. 1160. ατα Ἐγεν]Ι(ίο Ἱερίέ ᾽Ασωποῦ. 
Λεοἷς, 

1156, Ὅταν, 9 εοῦ Φέλοντος, ἔλθοι µοι δίκα 

Πατρῶος.] Ἐτο Ὅταν Μιδρτανίας "Ετ ἄν. 
αιιοᾶ πῖςί βαΐ, Ἱεσοπάιτα εσε ἔλόη ετ Μ. 

20Υ. 
1157. κακὸν σόδ εὔδει αέ εὔδων φόνος (νο 

φθόνος) ᾽Αγαμέμνονος, Ἐ]θοίχ. 41. "Ως οὔπού' 
εὖδει λυπρά σου κηρύγματα! Ἠεειὺ. 656. 

ΜΜανλί. 

οὕπω πακὸν σόδ εὔδε.] Ὃε επάεπι τε 
Ῥοδία {α]ε αιῖά ἵπ Ῥμαπίκαίς, ν. 645. 
ἐλπίδες δ οὕπω καθεύδουσι. Ἰγοάκιδ. 

1158. γόων ἅλις τύχας, Ἱ. 6. περὶ τύχας: 
φαξΐς {ιιοέιέΏν 4ε ογίωπα: αξ µέλος τύχης 
οαπέίεπα 5οα φιογεῖία 4ε Γογήωια, Τρηίσ. 
Αυἱ. 1979. ποφιθ ορυ5 ο55ε ριίο αἶῖα ἀῑς- 
ἄποιοπθο. Ἠοϊρκίας Ἱία: γόων ἅλις, στο- 
ναχῶς ἅλις ἀλγέων σε πάρεστί µοι. Μαγκί. 

Αἴ, αἴ.] σε ῥᾳσις Μααῖρις ἆαπάα ο5ί, 
αας, αμζίο βοχασα νοίο, αιιαςί Ρε)11 πα] 
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208 ΡΕ ΡΗΠΙΠ ΔΟΥ 

Χαλκέοισμω όπλοις Δαναι δῶν στρατηλάταν, 

Του Φ»ιμένου σωτρὸς ἐκδικαστάν; 
ΑΔ. Ἔν εἰσορῶν σεν πώτερ, ἐπ ὀμμιώτων δοχῶν 

/, ” . ος / / / 

Φιλον φίληµα παρὰ φγένυν τι9έντα σὀν. 
/ ιο 

Λόγων δὲ παρακέλευσµα σῶν, 1166 

στρ. δ'. 

1160 

ἆρτε αγηιαεῖς το Πάρας Αγρίΐνοταπα ἆποσπῃ, 

Ἐκάποῦ ραίχῖς νιπάϊῖσοεπη 2 

ᾱ4ᾱ- Λάλας, (ο οὉ οσι]ος α5ρίοστο ραίΥοΠ ριΐο, 

1 μοιπάαπα οβςυ]απῃ αἆ σοῃας αρρ]σαπίθπα έἶας: 

1165 

Ῥιααριεπίος, αἱ εί ]9Πά 6α85 6556 ἀο]οχῖς δέ 
Ρεπϊέαμπι εχε]απ]αΏί. γύων σύχας τεσίο 
εχρ]ίαί Μαικ]απάι5 γόων περὶ σύχας, εἷ- 
ταΐᾳιο 1ρΗ]6: ἵπ Αι. ν. 192709. Άρα. 

γόων ἅλις σύχάώς,] Ἅλις γόων σαύσης σῆς 
σύχης ἕνεκα. «οἨ. Ῥτοάσις, Απ Ίεσεῃ- 
ἆυπα: Αἴ, αἲ γέων' ἅλις τύχας. ΒαγΊιεδ. 

1159. ΤὮχΟ πάρεσσί µοι 0οἆ. Λ. Β. µοι 
παρεσσι. εί Υ. 1163. Ῥτο ἐκδικασὼν ΟΙΏΠΟς 
Ώχ05 εκδικασσαν, (ιοᾶᾷ ἵπ οοπιοχέαπα 1ά6ο 
χροερΙ (ν]άε ν. 19235.) Ἡέ οἱ σαρακέλευσμα 
(σ. 1165.) εκ Α. Ῥ. εί Α]ά. Ῥτο παρακέ- 
λευμα. ν]ὰο Ἠε]εη. 1602. Τριϊσ. Έαυς. 
220. «Μαν. 

Ἅλις ἀλγέων πώρεστί µοι.] Ίμοσο, Ἅλις δ’ 
ἄλγέων πώρεστίν οι. γυἱάς 5ρτα αἆ 1159, 

2ο0γ. 
Α]ά. οί γυ]σαιί ἅλις ἀλγέων πάρεσσί μοι. 

ΑάάῑάΙ ὅ, οἱ 5οπῖροί ἐμοὶ πόρεστιν, (παπα 
οοἀᾱ. Α. Ἑ. οἱ έοταο Ἐ]οτοπείπις κο 
πάρεσσι Ἠαρθαπί. ΑΠοηιῖ πο ἀῑδρ]ίοστοί 
πάρεστι δή µοι. Ἅ«ΠΕΥΠΙάΠΙ. 

1160. Στώσω. ποῦ µε δέξεσαι γάνος, δο.] 
[Εεἴσκίας: «« Στάσω ποῦ (1 ορὲ ὕπου)] µε 
δέρξεται ---- δίαῦο (οο]οσαῦο πιο) αἰέφιιαπεῖο 
δὲ ιιὐἱ [ο (γασογιπι ἀπισιίπι γιο οοιρί- 
οἳεί ὤπιεῖ ἴπι αγπιῖς υὐιαίοσηι οθεὶ (νἰπαϊ- 
σατε οσράετη) πιο ραιγὶς.,. {αγ 

Σπάσω. ποῦ µε δέξεται γώνος] Σπ. ᾽Ασώ- 
που µε δέξεται γάνος, Τουρ. ἵπ Βυῖά. ΤΙ. 

Ῥ. 159. ἙγτννηΙά απποπάαίίοποπα (Αρ 
ἔσθ' ὅτ᾽ ᾿Ασώπου µε δέξεται γώνος) Ίατρ Ρο- 
Ῥαί Μδρτανῖα». (γιά. Δρροπά. αἆ Τουρ. 
Του. ΤΥ. ρ. 461.) ὌῬον. 

Ἐεἰεἴκείππο επιοηᾶαί Ἐγενν]Ηέέας, Ῥιο- 
τ]5 Πρυεης: 

ὧς ἔσρ᾽ ὅτ'Ασωποῦ µε δέξεται γάνος. 

ἔσλ᾽ ὅτ᾽, αἰἰφιιαπάο, {ὲ Αἷς. ν. 1109. ᾽Ασωποῦ 
γάνος, «ά9ορὶ φον. ἈΒἱο κρήναιον γάνος 
αραιά «Ἠδεμγ]ατα Ῥετς, ν. 455. οἱ Τ.γοο- 
ΡΏτοῃ. Α]εχ. Ρ. 49. Ἐν. ὮῬ. 8ίΘΡΗ. γάνος 

Ὑετροσυπα Υοτο {ποσαπη Ἱπε]αππαεῖο 

᾿Ἠριδανοῖο 0αηχασὴ, εἶεαία Βαροπε. Τ40. 
ΙΧ. Ρ. 697. Βηφύρου γάνος, 1ΥΟοΡΗΏΤ. Ρ. 65. 
Κυλιστάρνον γάνος, ά. Ρ. 159. 'Ῥυνδάκου πο-- 
σών γώνος, Ἰά. Ῥ. 199. ἜῬτο δέξεσαι πηθ]έ 
ἸΜαγκ]απὰις δέρξεται: φεά γνἱάε Ὑπς. 
Ἀλπεϊά. 111. 96. εἰ ὙΤΙΙ. Ἰδ. ἸΜιως. 

Ίμοσε, Στ. ᾽᾿Ασωποῦ µε δέξεται γάνοε] ἴ]- 
Ἰαά Στ. οδέ ποία επί, απ α (τεςῖς 
νεπῖί αἆ Ἠοππαπος. Του. Ὦμοτπα. . 1. 
Ψοηδας Ε. Ἰ,: ὨΏεεῖπο ππο]ατα (απάσπι 
απετε]ατατη. Μο αἆ Αβοραπι πηῖ]θς 
οοπίεπάαπι. Τοιρ. Ἐὐπα. ἵπ Βυῖά. ΤΠ. Ρ. 
1869. ἍἈεε]:. 

ἐσ᾽ ὧρ, ἔτ᾽ ᾽Ασωποῦ µε δέξεσαι γώνος] 
Ἠϊο νοῖδας πηια]ας ογαί, Ἱία 5οπρίας Ιπ 
Ἠυσῖς, στάσω: ποῦ µε δέζεται γάνο. Ῥτᾶ- 
Ίατε Ἑγγννλίαις, ἆρ ἔσρ' ὅτ᾽ ᾽Ασωποῦ µε 
δέξεται γάνοε, δεἆ Ῥοίοταί Ίου εί αἆ Ητίο- 
«παΓΙΤΩ πα] (πάἴπεπα ]αηίας5, οί αἆ «οηίθη- 
Ώαπι {ογς5 οοστὶσῖ, 5ἵ δίο φοτ]ροτοίατ, αέ 
Ά πηο Εασίαπα θδί. Πεγπιαππ. 

1161. Χαλκέαισιν ὅπλοιε] Ῥτοπιαπςῖᾶ- 
ΕΠΙ Χζλκ---Ψαϊσϊν. νυιά. αἆ ν. 911. Έτο 
στρατηλατών τος Ῥαίαί σσρασηλαταν 
Ἠεαίήας, Μαν. 

χάλκεα ὄσλα 5υηί 1ρ5ῖ πιδίέος ὤγε αγ- 
πια({. γιά. 5αρτα ν. 708. εί αι» οἴίανίπωις 
εἆ ΤρΗ16. ἵπ Ταχ. ν. 141. Ίπ πο νετ- 
515 Ἱεσοπάυτα ου Ἠοαί(ΠΙο σσρασηλάσαν. 
Οθηραείῖο οδί: στρατηλάσαν χαλκέοισιν 
ὅπλοις Δανα:δῶν, ααοά ἀῑσῖέατ, τ{ Θήβαισιν 
εὐίπποις ἄναξ. λατ. ν. 17. ᾖΛις6. 

Ἐ γενν εοπ]θεέαχαπα Ῥτουαί Μακ]. 
η ΑΡΡ. 5εἆ ραίαί, εἰῖαπα δέρξεται ]εσῖ Ῥο8- 
56, εί ἵπ 864. νΥ. χαλκέοις σὺν ὅπλοις ---- 6 
86Ώ55 αἶί: ππφιαηιπο επί ((ιεππρας,) 
Φιιαπᾶο ἸΤΠεύώ αοοἰρίενέ (τει αἀρρίεῖεπε) 
3π6 1ώια οΊίπι ἄῑιιοῖῦις «ἀγσῖυϊς, «ογοα αγηια 
βεδίαπέῖδι5, υὐιάίοεπι Ραίεγτιῶ πιεοίς ὃ 

Λεείς, 
Χαλκέοις ἐν ὅπλοις Δαναιδῶν στρατηλά, 



ἹἽσΕττδΕς. 969 

᾿Αέρι φερόμιενον οἴχεται, 
” υ ”/ ιό 2”. 

Δυο ὃ ὤχην µατέρι τ) ἔλισες» 
Σέ τ᾽ οὗ ποτ ἄλγη πατεῴω λείψει, 

ΧΟ. Ἔλχω τοσόνδε (9άρος, ὅσον μ΄ ἀπώλεσεν. ἀ. ὅ. 
Φεβρ, ἀμφὶ μαστὸν ὑποθάλω σποδόν. 1166 1170 

1η αὔτοπα 5υρ]αία αδῖε. 

Ώιορις αι{απα Ἰασίας, πιαίτῖ το]ῖηια]ί, 

ἜἘεααε πΙπααια Ῥαίοτπῖ ἀο]οτες το]παιαθηέ, 

Οιο. Ἠαρεο (απίωτα οπ15, (ααπίαπα πωο Ῥοτά]άῖς, 

1170 Άσο, ἵη Ῥοσίοτθ πηθο χοεοπάαπη (Ἴποτος. 

ταν] 1,εσευαίις χαλκέοισι ὅσπλοις Δαναὶ δν 

στρατηλατώ». Όοά. Α. χαλκέοι. Ἐν ὃ- 

πλοις ἹΜατκ]απάο, αι οῖαπι σὺν ὅπλοις 
οοπ]θοῖί, ἀερείατ. Ας πιπ]ίο οἱ ςἹπωρ]]- 
οἷις Ἠου ο5ί, οί νεπιςδ5, ΡΙσΓΙΠῃ, τα 1ρ5α 
αιπηαέας δε, ορίατο, ααασ τί αΓΠΙΑΙΟΓΙΠΑ 
ἆαπτ. ᾷἌΣτρασηλάταν ΝΠιδσταν επιεπ(α{ῖο 
ο5ί, οί ρτῖης ἨΠεαΡῇ. Ἠεγπιαππο. 

1169. ἐνδιμασσάν:] Τία Μ5. πίεταιο εί 
Ῥ. Ὑπ]σο ἐκδικατάν. ἢΜιαα. 

ἐκδικατάν:] ἹΜα]επι ἐκλικατῶν, Ἡί ϱ0Ἡ- 
οοτᾶοί ΕΠ στρατηλατὠν. Οετίο ΒΙΠς 5ΥΠ- 
ἑαχῖ πηε]ῖας οοηςυ]θίαχ. Ῥοΐεςί οατη τεοίο 
τοίουτὶ αἆ τὸ μέ. Ἑτ ἆσπα αοπάα5 τθτη 
«οηδῖἆετο, Ιία 6556 οροσίοτε ΡτοπιιηΏ/{ῖο. 

ΛαγΊιεδ. 
1165. Τίογυτα Ἠῖςο ενω. ρταβσίί Α]άΐπα. 

Ἐάϊά Ῥιοτο (Πραυπέ, ααοά νοίαί εγεάετε, 
οἶπι ἀδειπωλΠιάο α τε]]αῖς εἶας ΙΠίοτ]ο- 
ουοπῖοιδ, ος οΠηΠο5 ΠΙΠοΠοΠΙ 5ρ]ταπί, 
Ἐωτη, ααοᾷ οδί ἵπ ΡΓΟΣΙΠΠΟ, γένυν σόν. 8εὰ 
Ὥος τηαίχῖρας «οπνεμῖτε Ροίθδί, «πα τ1πα 
εκ Ἶὶς ῥᾳσι 5εαπεηίοπα εἸοαιαίατ.  Έυατοα 
η]ΕΙ] τεδίαί, Ὠϊδί αί Αἀταδίο οὐ Τγι- 
νη(ίο αρααπωας, αυ] οἱ πατέρ αεειδᾶ- 
νο Ἱαρῖί ρχο πάτερ. Ῥθεηδις οδί: οτεάϊ- 
ἀετίπι, {ο ραίγεηι Ίαπι απο οσιζο υἱάογε. 

4155. 
1165. το σιθέτα (0οά. Α. 9Όεσα. 

αιαδί οἶῖπα Εμ]ςδοί μοι θέντα, αοιΙη, Ῥιι- 
ἴ8ΤεΠΙ Ῥγωδίαχε, παρὰ γἔνυν τιθέντ᾽ ἐμόν. 

Λ/αγᾖ/. 

1164. σι9έντα] Μ5. Ἐ, φέντα. «ικα. 
1166. παρακέλευσμα] Τία ΝΤΡ. ιι{εί- 

ααε οί Ῥ, υἱ εἀϊἀΙς Ῥατηοσίας. Ἐν. Α]ά. 
παρακέλευμα. λόγοι Ἠϊ 5απέ νΥοςςς, αιιας 
ευρϊἀτίας α]οπί5 ραυ]]ο απίθ οχργοδδοταί 
ν. 1169. 1166. 1168. Ά{ιοᾳ. 

1166. Δνον δ' ἄχη, µατέρι σ᾿ ἔλιπες, Σέ 
π’ οὔποτ' ἄλγη πατρῴφα λείψγ.] [Ἠσαο ποἩ 
Ἰη(ε]ῆρο, ὨὈεεονῖθαπα αιιοά ΤΠ ϱα ΠΟίΔΕΙΙΠΑ 
ν]άεο. «6 Δυοῖν. Ὁ αΊαβᾳιο ποδίχαπι. Ώτο- 
ἀθας.Ὀ. Σέτ’. «6 15 νειρῖς Βιομο]ις α]- 

Ἰοσυέατ ΤρΗΊΠ, 515 ππαίαῖς Ῥαίπεπη. ΈῬατ- 
ηορῖας..  ΠΜΙΠΙ Ἠσο νιάσίιτ Ἰοᾳαῖ ηοη 
ΦίΠοπε]ις, (παπα ε]ας πηαίεγ Ἐναάπο Ίατῃ 
πηογίαα εγαθ) 5εἆ αι Ῥαες, βΗ05 αΠου]ας 
οχ ἀιιοῖρας ἀείιποιῖ5, οἱ ει]ά5 πλαίεχ Ίαπα 
5ιρογρίος οτγαί: δἰ Ῥτο Σέ σ) φεπθεπά πι 
{οτί Μέ σ’ι αἱ ἀῑσαί, τεααϊδί, Ο ραΐσς, 
Ἰασέατα ἀἀοβας, πιαίγί πιεαξ, οἱ ΩΙ, ἄλγη 
πατρῴα, ἀοἴογες οὐ ραΐτεπι, οῦ ὕε; αἱ δίκα 
πατρῷόε, ν. 1156. οί λείψει Ἰερεπάιπῃ Ρι]- 
{ατοπ: ααοά εοπβτππαί 6ο. Λ. Πεϊδκῖις: 
«1π Σε αἱ]οηιΠέαχ ρε: ανΙπῃ ΕΠ ραίϱτ- 
ΏΠΙΩ,.  Σέ αἆ ἵρδυπα ρυετάτα αι οᾳυ]- 
έωσ, που απ ΤρΠΙΏ, τοεεγοπάµπα οοηςοί 
Ἠοαιίλία». εοίετα πωθοΠα 5εη(ή. Μαν. 

1167. (ποτο ππαϊα εἰραυπίατ ἵπ ἙῬ. 
ἈΝ {πας οπῖπα (αποαῖ]]α δαηέ, Ύµαπα αέ οἳ 
εοπνοπηῖτο μορδῖηε. ΈΏιατο Αἀταξίο ἀαπάα 
ευηί, Ἰοσοπάιππααο ἔλιπεν, ὉίΤΙπηΠιις ες 
πηρηίο γενν. Μις. 

γι]σο ἔλισες. ἘγιννΙέ5 ἔλισεν, ααοᾶ 
αά Ῥτοβαί, ματοὶ 5ετῖραί πθςεςςο ε5ί. Ἑ- 
αιάσπα 5αΐας5 ἀαχί Πίστα Βπα]επῃ, Ἡέ 
ᾳµ8 α 5οηυεπίο ποζαῦι]ο αἀ]ιαῖσεοί, ἆε- 
Ἴσχο. Τία αίτια νογδιις5 ογ]]αῦα ἴπ ας 
Ῥχοαυες εοἰαία οχϊςεπηατί ἀεῦοί, ᾳαοά, ταβῖ 
εοππαπέασ Ὠιπθγῖ, 5εϱρο Βί. ΠΗεγηιαπη. 

1168. λήψει.] Πα ΜΕ. Ε. Υυἱσολείψη. 
Μιας. 

Σέ σ’] ΗΙ5 νοιρῖς Ρο, Βπεπε]α», αἰ- 
Ἰοᾳιέασ ΤρΗίΠ, 5150 πια] Ραίτεῃ], 

Ἀαγπιεβ. 
1169. Ἠυῖς Ὠϊςᾶεπο Τρµῖος Ῥεγδοπα 

Ῥταβσῖων ἵπ Αἰῑπα [εί ἵπ οπιπίρας 
Ο0οάά. ν. Ματ]].] Ο,νοχο ος Ἐγτννμῖέ- 
(15, 5ο, απ. νετο, ἀωρίίο. ΈῬπετος «ετίᾳ, 
πηοη ΟΠοτιπα, ποια ογοππαίοΓΙΠΙ ϱἶΠο- 
τος Ροτίας»ο ἀοοεί Ἱπίτα ΈἨεδεις ν. 1176. 
Ῥιετῖς Ισῖαχ αἴριο. ἨΜιος. 

1170. ὑποβάλω] Μ5. Ἑ. ὑποβάλλω. 
Μαϊο. νῖά. Ἠτρρο]. ν. 865. Ογε]ορ. ν. 8. 

λ{μςρ. 
ἀμφὶ μµασσὸν ὑποβάλω σποδό.] Μαστὸν 
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/ 

ΑΔ. Ἔκλωυσω, τόδε χλύων ἔπος 
7 / ρ- 

Στυγνότωτον' Ε59ΙΥε µου Φρενων. 
.” / /, 

Χο. Ὢ «έκνον εεως᾽ οὐκέτι Φίλον» 

Φίλον ἄγαλρ, ὄψομαι σης μωτρός., 1170 

1116 ΘΗ. "Αδραστε, καὶ γυνωίες ᾿Αργεῖαι γένος, 

“Ορᾶτε παΐδας σούσδ’, ἔχοντας ἐν χεεουν 

Πατέρων ἀρίστων σώμα» ὧν ἀνειλόμην : : 

Τούτοις ἐγώ σε καὶ πόλις δωρούμενα. 

Ὑμᾶς δε σῶνδε κ) χάρυ μεμνήμένους 1175 

1180 Σωζεω» ὁ ὀρώντας ὧν ἐκύρσωτ ἐξ ε ἐμοῦ. 

Παισί ϱ ὑπεῖπον τούσδε τοὺς αὐτοὺς λόγους, 

44. Ἱμαπποπίος, αμάῖεῃς Ἠπιπο 56ΥΤΙΟΠΕΙΩ 

ΤηςΙρείταππα: αᾶρῖέ παει 60. 

σιο. Ο 81, αρᾳςα: ποη αππρ]ία5 εἶιαταπα, 

ΟἩαταπι οβῄσίεπα νιάορο {6 πιαίσῖς, 

1175 Τ]ε. Αἀταρίε, οί πα]ῖοχος εκ Ατσίνο 6εΠογε, 6 

γτάεεῖς Ιδίος ρΙστο», σείεπίθ» 1π ππαπῖρι5 κ 

Οοεροτα {οςείππογαπα ρατοεπίαπη, 4ος τεσερί2 

Ἠ[ς οσο {6 εί οἴνϊίας ἆοπαπαμς. 

Το» αιίοπα οροτίεί τοοογάαπίος Ποτά σχαίαπα 

1180 Βοήνατο, ευ ν]άρας, απ πασά 5]ῇ5 εκ της. 

Ῥιοτῖς οίἵαπα Ἠΐδος οαἆσπα νετρα ἀῑςο, 

ᾳαοᾶ ἆε {απιϊπῖ Ῥτορεῖθ ἀοἵσα, ηαης 
Ῥτο μαζὸν αβυτραί Ἐοῦΐ., ἐν 6. νῖ]επα 
ΥΠΑΙΩΙΠάΠΑΣ εί Ίος ΡΟ σσέρνον νο] στήθος, 
ροπίέας: Ἠοπιετις: Τὸν μὲν ὑτσὲρ να 
χωτὰ στήθος βάλε δουρί. «Ίαγπεν. 
1171.Ἡος ϊείσλποπ Ἐναάπα αἴριϊε Α]- 

ἀϊπα: Ῥμιοτο ΕάΙά τοερπίίοσες ειπα ΜΑΡ, 
οἱ Ῥ. Θεά χοσίο ]ιάϊεαι Ἐγενηέέας, αἩ 
Δάταδίο οπιπεϊαίαπι 6558, αιαδῖ ΙΠ πΊθΠηΟ- 
χῖατα τονοςαπ!1, 56 Ώεοῖ εΟτΙτΏ οςςβ5ΙΟΠΘΤΗ 
ἀεάϊς»ο. «οη{ετ ν. Τ79, εἰ 551. ἨΜις.. 

1176. Ἠοο Ἱίεταπ ΤρΗϊο5 ο5:, ἵ Α]- 
ἅἵπατα 5εᾳΗΙπΙΣ. Θεά που ἀπριίανΙ ΟἨο- 
το οσπι Τγιν]ήίο αβσπατε, αεεεάοπία 
Ργακεγίῖπα ΤΗ). Ῥ. αιείοι](αίο. 

φίλον,] Α5θοπίοτ Ματκ]απάο φίλιον ΡΤορ- 
18Υ ἨθδίΓΙΤΗ Ιεροί. Λή1ις5. 

ζΩ, σέκνον, ἔρας] 8ἱ 0 ῇ1ἱ εχροπα» {άπα 
Ἐτεοε]ατα Ἰπίε]]]σα, Τρ]]ος βΗαπι: 5ἳ 0 ᾖ- 
Ιία, Ἐναάπατη, ε]αφάσπα [ἰίαπι αἳ Οαραπεῖ 
τολείατα; παπι, οὉ ΓΟΙΤΠαΠΙ, τοσία νοςαί 
Φίλον ἄγαλμα µατρύς. ἘῬοίε οιαππ 16- 

{οτπῖ αἆ Νεροίοτα, Φπεπε]ατη, 4οσμπῃ ]ο- 
οαυίαχ. Βαγπε». 

1174. Ὄτο φίλον 0οἆ. ὮΒ. Φιλιαε. Ο. ϕι- 
λος. ε{ ΡΟ σης µατρὺς ΑΛ. σε µησροε. Ῥαυ]- 
Ἰο αηίο Ῥο ὑποξάλω Α. υπεξαλλω. εί Ῥτο 
1Φ, Ο. Ἠαρεί Χο. ἸἹπερτία οσέ οἱσηϊβςα- 
Πο νοεῖ ἄγαλμα Ίου νοτδα. γοτΗίατ 
ε[Πσίεπι. βΙρπῖβεατε Ροίεςί οί οὐ[εοίαππεπ- 
ἔτι. νιάο αὖἆ ν. 577. (Οαπαι πεφιο «οἩ- 
{οχέμπη ΙΠίε]]ῖσατη, ηθηι1ς απο πηοάο Ἠας, 
εί οὐ «οηαυπίέαχ ρεγδοηῖς ἀϊεαπσιαεπάα 
αἴπί, ΠΙΠΙ] ἆαρο Ῥταίετ αγ. Τ,εσίίοηθς. 
Έτο λείψη (1168.) Α. Ἠαρεί λείψει. Έτο 
ὑποεάλω (117Τ0.) Α. ὑποξάλλω. Ττο ΙΦ. 
(1175.) Ο. Ἠαρεί ΧΟ. ΒΙΟ φίλον (1174:) 
Ὦ. Ἠαῦεί φιλίας, Ο. Φφιλέε. Έτο σῆς µατρὸς 
(1174.) ΑΛ. σε μητρός.) «Μανκ]. 

φίλας] Ἱτα Ἱεσο εκ εοπ]εείωτα. Ἐν. Λ]ά. 
Φίλον. 118. ἙῬ. φίλος. Μ 5. «. φίλιας αιοά 

Ρτοῦαέ Μαπκ]απάιις. 
σε] Μ.. Ἑ, ἀερείωχ, ααῖ θί µητρὸς Ἰ8- 

Ῥοί Ῥτο µατρόε. Ἐν. Α]ά. σης. ἍΑ{ι56. 

11Τ5. Αργείων γενοε Α. ηΟη ᾽Αργείαι: τί 
᾿Αργείων κόραι, 1085. εί ᾽Αργείων χθόνα, νΥ. 
1186. 1905. Αίοτυπα ὤαυε Ῥτοβρπῃ: 



ἹκεσικΕΣ. 4601 

” / 4 ᾿ 3 / να μὸ ἳ / 

ΤἘ,μαν πολι σηνὸ, ἐκ τέκνων εί τεχνοις 
/ ο μας ΙΡ 

Μνήμην παραγγέλλοντας ὧν εκύρσατε. 
Ζεὺς δὲ ξυνίστωρυ οἵ τ᾽ ἐν οὐρωνῷ «}εοὶν 

Οἵων ὑφ ἡμῶν στείχετ 1185 

1150 

ἠξιωμένοι. 

ΑΔ. Θησεῦ, ξύνισμεν πάν», ὁσ ᾿ Αργείων γλόνα 
Δέδρωκας ἐσθλὼ. δεομένην εὐεργετῶν, 
Χάρι τ ἀγήρων Υ ἔζομεν' γενναία γὰρ 
Παβόντες, ὑμιᾶς ἀντιδρῶν ὀφείλομιε». 

ΘΗ. Τί δή πο ὑμῖν ἄλλ᾽ ὑπουργῆσαί µε χρή; 1190 

1155 

ρω 3 Ἡ / 

ΑΔ. Χαϊρ' ἄξιος γὰρ καὶ συ, καὶ πόλις σε»εν. 
/ Ἆ -- ] -- / 

ΘΗ. Ἔσται τάδ' ἀλλὼ καὶ σὺ τῶν αὐτῶν τύχοις. 

Ότ ποποτο αίΠοῖαιῖς Ώαπο 1Ώθπα, 56ππροΥ Εῖ5 βΗοχαπα 

Τεπιπεϊαπίος πηθπιοσῖαπη ἐογπι, 415 αἀερᾶ οδᾳς. 

Γαρῖΐογ α{επα {ρεεῖς 5ἲς, οἱ Ὀ ἵπ α1ο, 

1185 Οµια]ϊ Ῥοποβεῖο α πορῖς αΏοσα αοαίῖς, 

44. Τποδοι, φοἵπιας οπιπῖα, ααῖθας Ατρίνογηπα αστυτη 

ΑΠοοϊςῆ, Ῥεπεβοῖα, οσοπίοπα Ῥοπείαείοπίρις. 

Ἠαρεῦίπχυς αιέθπα ηοΟΠ 56ηθδορηίεπ στα(απ: Ὠαπα 

Οπι αεεερεχίπιας δεπεβεία, νοῦῖ5 Ρατεπα σταίίαπα τοίεττο ἀεθεπαι». 

1190 

4α. Ῥοηπο-τα]θας. 

Τεν. Οω]ὰ νετο α]ῖιά οροσίθέ π]ο νοῬῖς Ρι5ίαΤΕ2 

Ῥΐσπις οπῖπα ϱ5 {1 οί έμα Ἠ105, 

Τ]ιες. Αἱπέ Ἰδία: 5ο έα ᾳἆοᾳαο εαἆςπι «οἩ5εᾳααῖς, 

23ΏΦΕἨΥΙ. Ἴκετ. 989. Ἠοτοάοί. ΤΙ. 114. 
ΥΤΙΙ. 95. Ῥορμος]. Αοτῖσιο αρ. Φίοῦ. 
Τίς το. Ῥ. 440. ᾖΛ[αγΙ. 

᾽Αργεῖαι.] ΝΤΡ. Ἐ.. Αργείων. «ισα. 
ΝΠμ] οἶατο Ιπαάῖσαε, ΤἩοδοιπι 1πάε αἲ 

ΙΠΙΠο Ἠυ]ας 5εεπα αἀξι]ςςα; Ῥοςδεῖ αἆεο 
οοπ]]αῖ, ἵρεαπα ἀεπιο οοηςµ]οτο οἶνος Α- 
Ειεπίοηςες ἀεριῖςο, ργΙαδαααπη οἴπετες Αί- 
σίνοταπα ππαίπριας παάστει: πϊμῖ]ο τηῖπας 
νιάθέαχ Ιπίταςδο 5οθΏαπῃ ϱΠη Εωποργὶ 
Ῥοπηρᾶ, «απ Δάταςίο οἳ Ἱη[απηᾶῦιας. Ῥγευ. 

1177. Ανειλόμην] Ἑκόμισα. Ἠγοᾶσιι, 
1178. Τούτοις ἐγώ σε καὶ πόλις δωρούμεθα.] 

Ίοσο κ ἡ πόλις οἵτι Ματκ]απάο Ἱπία 
1191. νιἀε 5ωρτα ὀ86. Βορλος]. (4. 
Ἐντ. 409. Ἐυπτιρῖά. Ότεςί, 75. σύ σε, κα- 
σίγνησός ϐ ὃ σός. Υι]σο, κασίγνησός τε σός. 

ἸΜατκ]απά, αἆ Ἐριά. 1ρΗ. Αι]. 986. 
ο}. 

1180. Έτο ὀρῶντας Α. ορωντες. «ΜαγΚ. 
1181. τιᾶσίν 6 ὑπεῖπον σούσδε.] ΒΟΤΙΡο, 

ΤΠαισίν { ὑπεῖπον σοῖσδε σοὺς αὐτοὺς λόγους. 
Ἡ{ ραυ]]ο απΠίς, παῖδας σούσΣ: εἰ ν. 1195. 
σοῖσδε ποαισίν. οἳ Ἱία Ἡεαίμίας, πηῖςῖ ααοἀ 

χοίῖηραξ σούσδε. «έ Ἠοϊςκιιας, Παισίν 3) 

ὑτσειπεῖν (5εἵ]. χο, 8 εοτηπηυπ]) οροτίεί υο5 
[ἰδεγίς υεσέγἰς ἴποιίσαγε.”.  ΝΙΠΙ πηυίατθηη 
η ὑπεῖπον, Ιάεπη αοά ΡΓῶ5ΕΠ5, ΠΟΤΟ 5ο]ῖ- 
{ο Ετ]ρῖαϊς. 5ἷο Ότεςί. 667. Οὐ χρήµατ᾽ 
εἶπον, Άίοπ αῑἴυϊέας ἀῑσο. εί Ἱία ν. 15586. 
Ῥ]ωαπίςς. 999, ἈΠεάεα 974. ᾖσόμην, δ61ι- 
ἐο, Α]οθςί. 751. 'Ύπεῖσον ΥΘΙΟ ΡΙΟ απροεῖ- 
πον, ΤΗΟΠΑ. ασ. Υ. Ὑπάγω. «Ἠατχῖ. 

Ἠεἰςκίο Ρρ]αοθέ, σαισίν 9) ὑπειπεῖν σούσδε : 
Τγεννβϊέίο, παισίν 9 ὑπειπεῖν τοῖσδε Έρο 
νετο Ματκ]απάο αοςθἆο, Ἰοσεπίῖ, παισίν 3) 
ὑπεῖπον σοῖσδε. ὑπεῖπον, αί τοςίο ποίαί νῖτ 
ἀοο[ϊςείπηιις, Ἰάει οί, αιοά Ῥτῶφεης, 
ΤΩΟΤΟ 5οΠίο Ειπρίάϊς. νἷά. Ότεςί. ν. 657. 
ΑΠάΤΟΠΗ. Υ. ΤΤ8δ. Ἠιςς. 

1188. Χάριν τ' ἀγήρω γ᾿ ἔξομεν.] (οἆῖ- 
(5 Α. Β. Ο. αγηρων, ααοά αέ ΑΕίοιπα 

αἀπαῖεῖ, [ Βοἰρξίας, /« ἀγήρων ἔξομεν.'' Ψἱὰε 
αἆ ν. 179. απάς ππα]]θιω, ἀγήρων γ ἕξομεν.] 

αγλ]. 
ἀγήρων] Τα αιηθο Μ55, εἰ Ῥ. Ψυ]σο 

ἀγήρω γ΄. λ{ιςς. 

1190, Ῥτο ὑμῖν Β. Ημ. Ματ], 
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ΑΘΗΝΑ. 

"Ακουει Θησευ, τούσὸ ᾿Απηναίας λόγους, 
"α γρ 

ή σε δρᾶσαι, δρώντα δ' ὠφελεῖν τάδε. 1190 

1195 Μὴ δῷς τώδ οστῶ τοῖσὃ ἐς Αργείαν χόνα 
Παισὶν κοµίζει, ῥωδίως οὗτω µενείς 

ΜΙΝΕΗΥΔ. 

Διά], ΤΠεδος, Ἠασο ἸΠϊποινας νοιῥρα, 

ΟΩιῖά οροτίαί {ε {αεστο, {αεϊοηίσππ(αε Ίάνατο 65 {185. 

1195 Ίο ἆες πσο ο558 Ἰδής Ιπ Ατσϊνατη ασΓΟΠΙ 

Ῥιοτῖς {θγτο, δἷο {αοῖ]ο ἀπαίέρης: 

ἸΜα]ο νι]ρο σί δή πο’. οι φιίά αἰζιά 
ἀῑοῖς, 5εἆ εοφιῖᾷ αἰϊια.  Ἠσοτπιαππο. 

119]. ἄξιος γὰρ συ καὶ πόλις σέεν.] 

Μα]]επα χ ἡ πόλις. 5ἷο εηῖτη 5ο]εί ρορί καὶ 
σὺ: ηε(αθ πηα]ε 1ία 5εΠρετεία, Υ. 1178. 
Τία Οτεςί. 1694. ὄναιο καὶ σὺ, χ᾿ ᾧ διδοὺς 
ἐγώ" 1. 6. καὶ ὁ- Α]οεδί. 667. καὶ σὺ, χ᾽ 

ᾗ σεκοῦσ ἠλλαξώτην. Ττοβά. 887. Εγώ νιν 
οἶδα, καὶ σὺ, χ οἱ πεπογφότε Ὦαςς]. 
1979. ἍΣύ νε κχατέκσας, κ αἱ κασίγνη- 

σαι σέ9εν. νι]σο 1, καὶ κασιγνήτη, ϱΟἵ- 
έα νοτιαίοηι ΠἩϊδίοχία. ἸΜι]ο Ῥ]υτα Ἰο- 
σα ἵηπ Ττασϊεῖ υηί, αι εαάσπα τηεά]- 
οἶπα Ιπάϊσεπί. ασε νοτο εοπωπηίαπίαχ 
κ οί ΚΕ, ευπα ο]αδάεπη 5ἷηί 5οπ], ης ππο 
Ἱπ Ατδιορμαπῖς Τασο ν. 1176. Ἱεσίίιτ 
βάμμα Κυζικηνικὸν, ΕΝΤΙ Ίρ5ε ΟΡΙΠΟΥ 5επ1ρ- 
βογῖ{ χεζικηνικὸν  χέζω (ΏΟΠοΥ οἳτ αιτίας) 
οασο. Ὠιά Υετο δἷί βάμμα χεζικηνικὸν ΏΟΠ 
ορις ον τί αχρ]ῖσοπ, δί ςίωπα ασπΏος- 
«επί αι] Ίοεος Αεὶριορμαπί5 ποχαπ{. []α- 
χ]έοτ Ίπ α]ῖο Ίου Εες]οδίαζ.169. ασια 
καὶ σὺ καὶ, Ῥτο χ ἥσυχος, 15 {α]]οι: ᾿Α- 
σεῤῥε, χ᾿ ἥσυχος κάθησ ἐντευθενί.] Μαν. 

« Ῥαες]Ἡ. 19Τ9. Σύ νι κατέκτας, χ΄ αἱ 
πασίγνηται σέθεν. υμ]σο 1θῖ, καὶ κασιγνήτη, 
εοπίέγα υεγίαέεηι Πϊδίογίώ.. Ματ]. κασί- 
γνήται 4ποθιε ὧο5. Βατηςδίας. Εαπάσπι 
ογηρηάαἴοπεπα τοροΏί ο. Ματκιαπάας αἆ 
Ῥντῖριά. ΤρΗ. Ταχ. 1074. Ρον. 

1195. "Ακουε, Θησεῦ, σούσὸ ᾿Αηναίας λό- 
φουει] “ὁ Όϊ νετυτα Γαΐσατ, πον ]ς γ]άρίας 
φας υ1σεπς «ζά1Ι5 ἱ Θεὸς ὦπὸ μηχανῆς 
Ππίτοάιεαίατ. η]ςί ὲέ Εοδς Ἠχιτη εταῖ, 
Αάῑεπας 5αα5 4πο(ΠΟ πιοάο ΟΓΠᾶΥΟ. Έαχ- 
Ἠρεῖιις..  ΠΜΜΠΙΠΙ οοπίτα νιάθίατ, {ο 1σΏ Ἠτα- 
Ία5 ἁἀταπιαῖς Ρτοροβίίωτη αὖ Ώας τΊπα 
οἴτουπηςιαπβα Ρεπάστο. Αἀπιοάατα ΡΙο- 
Ραρῖο ο5έ Ἠαπο {αρι]απα 5οπρίατα {1596 
Ο]γπιρίαά. ΧΟ. 9. 5ἴνα 4Ππο ΒΕΠ Το- 

Ἰοροθπορείῖαοί Χ.Ύ. 4µο αππο (μέ εχ Τηαὰ- 
εγἀ. ΗΡ. Ὑ. οταἁϊΙο πηοποί Ιάεπι ΈῬατηε- 
εις 1Π Αγσιπηοπίο) Αχσινϊ, ρᾶςε οπτα 
1,αεοάα πποπ]ῖς Ἱπίία, ἵπ αστυπα Αῑοαπα 
Πποιτρῖοπαπα Γοορταπί. Ἀ]νο ααίεπῃ Ἠπο 
{αῦα]α φοτῖρία {Γυς ΙδίΟ 4ΠΠΟ απίε Ιδίαπα 
ΙΠΟΙΙΓΙΟΠΕΠΗ, δν Ῥοβί, Ιά6τη εγῖέ εἶιας Ρτο- 
Ῥοβίέιπῃ, Ώθππρο, τί οδίεπάαί Ἰπσταίηα 
ΑΤΡΙΝΟΓΗΠΙ αΠΙΠΙΙΙΠ ογσα Ῥεποίαείοτες 
5υο5, Αίποπίοηςος: οἱ 5Ιπηα], οοπαίΙς ϱ0- 
ΤΙΤΩ ΙΥΓΙ{05, οχ Ἠας ρταἀἰσΙοηε πείνας: 
ΠΟΠ ομῖπα ἀπρίίατο Ῥοΐεςί, απ Η]δίοτία» 
1ΦίΟΥΙΠΑ {6ΠΙροσύίΏ Ἱππῖχα Ειεπί Ώαςο 
Πατχαίο ἆᾳ Ιπίεινοπία Ἠ[ίποινα., οἱί ϱ8- 
ἴογα απεριστάσες, ἆᾳ Ἰυτε]ηταηάο ΑΙ- 
ρῖνοτυπη, ἆε 1 Προάς, αὶ Ελαπρίάϊς {οπι- 
Ῥοιο Τ)εἱΙρῃῖς Ῥτουι]ἀιδῖο οχίασαί, ἆε 
σ]αάϊο αράϊίο, ἃς. ναηα» αἰοφυῖπ οί πι]-- 
ας ροπάοτίς νε] αιοίοτι(α(ῖς Γάτα, ἴππο 
εί Ατγοινις τάεπάα», 5ἵ Ώαο οπιπία ΤΙΘΕΙΠΑ 
Ῥούτα: ΒστηςΠιπη Εϊβεεπί. Μαν, 

"Ακουε, Θησεῦ,] ἵ ει νοτατη {αΐρατ, ΠΟΠ 
Πῖο νἰάθίυχ σα χσοης ζαηδα, τί )εὸς 
ἀπὸ μηχωῆς Ἱπιοάπεαέαχ; Ἠηϊςϊ αιοά 
Ῥοδία κχιπα οΓαί, «4{Πεπα»δ 5185 4Ἡοᾳυο 
ΏΠΟΔΟ ΟΙΠΑΥ6. 3Ἠαγπ6Ρ. 

1194. ὠφελεῖν σάδε.]  Ἠοϊρίας εοπ]{εἷέ 
πόλιω ῬγΟ σάδε. ΌΙσοθτο 5αρο υίαχ νοςε 
Ἡλεο θοἀεπω 5εΠ51 Ῥτο Ιπηρετίο Ἠοππαπο, 
5οα ῥγώδεπέῖ δίαΐιι γοὶ μισώ. Ἱπ Οα- 
Ἠη. 1. ος 1 Ύ. φαί η α:ο ἀείετε εοπιαέἰ διπί : 
ααοά τηοχ ἀείετε ἱπιρεγίαπι Υοεαῖ. εί Ἱία 
(αγία ποπορίτα Ἱηδυ]ίαης Ἐ]οσίτα ρο»5ί Ο- 
χοφ5 ππογίοπα αιάϊίαπα, αραά Φορμος]επα 
Ἐ]εσία. 07. Οὐκοῦν Ὀρέστης μαὶ σὺ παύσε- 

σον ΤΑΔΕ: αιοά ποτά, Τ]πιε ΕΊδο εί 
Ονεδίες ουψισμεγε Ἡ-:6 εοείίαἰἰς ὁ 1 ει, ᾱ- 
ΏΘΠΙ 1ΠΠΡΟΠΘΥΘ τεσπο οἱ υΙίε 1σὶςιμῖ ας 
Μαι [ἨΠαπο Ἐιυπρίάϊς ΤαπΙΡάπα 18 νεί- 
ἄΐ Ἠεαίμίως: Θις {ο ορογὲσί /αοσγε, Γα- 
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Αλλ' ἀντὶ τών σῶν, καὶ πόλεως μοχηηριάώτων, 
Τ]ρώτον λάδ ὁ ὀρλον. τόνδε ὃ ὀμνύναι χρεὼν 
”Αδρ αστον" οὗτος κύριος. τύραννος ών 1195 

1200 Πάσης ὑπερ γῆς Δαναίδων ὁ ορλωμιοτεῖν. 

“Ὅδ ο όρκος έσται" μή ποτ ᾿Αργείους γόνα 

ές τήνὸ ἐποίσεω πολέμιον παντευχίαν" 

Βεά Ῥχο ἐπῖς δέ υγρῖς Ιαροτίρα5, 

Ἠοεῖρε ριίπαπα αταπιεηίαπῃ, Οροτίεί αιίοπα Ίυτατο Ἠος 

Αἀταξέωπαι: Ἠϊς επἰπι τος αιιοίοχϊαίοπι Παῦοί 

1300 Έτο ιπῖνειδα ἵειτα Ὠαπαϊά τα ]1ΤαΤε: 

Ἠοο αιίεπα οςίο ]α5]υταπάσπα: πιπ(ιαπα Ατρῖνος {ΕΙΤΑΠΙ 

Τη απο αἀάμοίωτος Ποδ]οπα οχογοΙη : 

οἰσπέίφιιο ἐδῖ, επιοζιιεπίο 6ξδε ἰδία. Μαγλ. 
ὠφελεῖν σάδε.] Ἐπιοπάαί Ἠοϊεκίας ὠφελεῖν 

πόλ. Ἀεο φασίαοῖς Ματκ]απᾶῖ ἀείοῃ- 
Ίο. Ἐοτία Υετιιπα {ηθτῖί, ὠφελεῖν τὰ σά. 

24μ5σ. 
Ῥτο τάδε Πεϊδκϊας πόλιν Νιδοτανῖας 

πὰ σὰ οοπ]εϊαπί. ἈΝΙΠΙ πιίαπάαπα αἵ- 
Ράος, 5εἀ σάδε Λαπιο γοσίοποπι »ἱρηϊβσατε 
Ρυΐο. Βἰπαμίετ Ματκ]απάας, πηα]ε {4- 
ΊΠΕΠ Ίδις Βορπος[ῖς Ίοεο ἵπ ΕΙ. 795. 
ἘἨεοξῖιις αετιι]]δςοί 1]]αᾶ, σάδ᾽ οὐχὶ Πελοπό- 
νησος, ἆλ.λ᾽ Ιωνία" σάδ ἐστὶ Πελοπόννησος, 
οὐκ Ιωνία. Ῥετίῖπεί Ἰος αἆ ατα Ἠά]ας 
Ῥτοπονηϊηϊ5 Ἠ5άπῃ, ἆο απο πηυ]ία αυ 
Φεβαἔετιι5 ἵπ Ἠε]εί. Οτῖέ, Ρ. ττ. 5εα. 

Μεγηιατ. 
1196. ἐς Αργειαν χφόνα.] Τταᾶυπί Ε]α- 

{ατοβας εἰ Ῥαμδαπίας, 5εριι]οτα 6οτυτΏ ]1χ- 
ία Ἐ]ειαδίποπα πηοηςίταία ϱ556. Βεά οχ Ὠος 
νοσσια οο]]αίο οτπῃ ν. 1991. 5. νοτςιτα]]ε Πΐ 
Ἐπρίάεπα ἵπ αἰα ορ]πῖοπο Εμΐςςο, ααα- 
απο νυ]σο σάφοι ἀϊεετοπίιτ, Ῥτο σεμένεσι 
{απίππῃ Παβις5θ. Μιας. 

. 11968. σόνδε δ' ὀμνύναι χιρεὼν᾽ ́ Αδραστο». Ἴ 

Ὀυρίατη ο556 Ῥο55οί, Ι{ΓΙΙΤΩ σόνδε ὅ ὅρπον, ΏΏ 
σόνδε "Αδραστο.  Ὀλάππαπα νετ παϊηῖ 
νιάδειτ. ΜΜαγήῖ, 

1199, οὗτος κύριος, σύραννος ὤν.] 0οάΐσος 

Α. Β. Ἓυριος ω» Συβα»νο ων» ΛΗαγκΙ. 
οὗτος κύριος, τύραννος ὦν, Πάσης ὑπὲρ γῆς 

Δανα]δῶν ὀρκωμοτων. |" Ὀρκωμοσειν 6τοιῖας 4ο 

1πτο Ἑ. οί Ῥ. ΤΙ. 15. 2. Ρτοαηίε). ΈῬατ- 
Ῥενταςῖο ἵπ ποεῖς (α]]ϊερ εοτἴριῖ». 0ου. 

1300, ὀρκωμιοτεῖ. ] Λ1ΡΡ. ΟΠΠΏΕ5 ορχκὠ- 
ῥοτων». 401 ϱΟΠΡΘΗΡΙΙ5 ποῦ ενί 4ο ΠΙΜΙ]ο: οἱ 
ππῖος γδγυπη ΡΗ{Ο ὀρκωμοτῶν. 9εά ]οᾳαθμάϊ 
5οπετηα Ηρτατίϊς Ἰσποίωτη, ο Ἠΐς, οέ πηυ]ἤς 
αἰ5 ἵη Ἰοεῖς τωιΜαεῖοηί αΏδαπι ἀθάΙε. ὮῬο- 
ηἶσατ ποπαϊπαεῖνας Ῥτο σοη]Ώγο αὐςο]ιίο ; 

ππάθ ἀνακόλουθον σοηαῖ υΙάείιγ, Ῥτουί 
ντ] ᾖοος 5αρο οὐδετναίαπι Ευ, ες 
1ρµσ. Ταυτ. 695. Σω9εὶς δὲ---"Όνομά σ᾿ 
ἐμοῦ γένοιτ᾽ ἄν, ἃς. Ἰά αδί, Σω9άένσος δὲ 

σου: Παπ Σω9θεὶς ποτηϊπαᾶνιις πι] ήτα Ώα- 
Ῥεέ Υετραπα 5Ώδεφιιθῃς, υ]άε 1ῖ ΒῬατῃο- 
51η: οί {Αδομγ]απα Χοηφ. 1060. τί 
σσροσ»3{γων ΡΟ «σροσ-(γοντός σου. ΑΙΙ5ίΟΡΗ, 
Αελατη. 11635. αἱ Βομο]. 1, δὲ Ἠ εχοᾶοί. 
ΥΙΤΙ. 86. αβί οἳ ποιησώμενοι ΡΟ σούτων 
ποιησαμένω», Ἐάῑάϊ Ἱίαφας ἑρκωμοτῶν: ιά 

δδί, φούτου κυρίου----ὁρκωμιοτοῦντος, όρκου ἔσ- 

σαι (090. Α. εστω) ὅδε. Πεϊςκίμς, ὁρκω- 
μοτεῖν: δὲ ἨἩοαϊμία». Τε νετρο νι. Ῥο]- 
116» 1. 98. εἰ Ῥταί, ρ. ὁ7. υΡῖ ῬΤο ὄρκο- 
µοτεῖ,, ΙΡ. α. Ἠαῦοί ὁρκωμοτεῖν. Ἡ εαίηῖας 
νοχες, }αγαπιάΐ ᾖροἰσνίαίο -σαιιάεί, εί {αοῖί 
Ροπάετο α κύρος. «ἨΜαγλ. 
-ὀρκωμοσεῖ] ΑπῬο ΜΕ. εί Ῥ. ὁρκωμο- 

Τνοβο σπα Ηοἰςκίο, Ηεαιλῖο, Τνν- 
ΨηΙΜίο, ὁρκωμοτεν. «ἸἨμος. 

1901. ἔστω.] Τια ΜΣ. Ἓ. γι]σο ἔσται. 
ν 41ος. 

1909. ἐποίσειν----παντευχίαν.] Όι ἐποί- 
σειν δίκην Μεπαπάοι ἵπ ἈΠίσοσγπο αριιά 
Ῥπϊκοίαπιτη, Ρ. 1193. 

φσῶν. 

” ΄ κ. ” 

ὀµνυή σοι τον Πλ/ο» 

"Ἡ μὴν ποιήσειν σοι δίλην παπώσεως᾽ 

5οἩῖῷΏ. Ῥωίο ἐτοίσειν νοὶ µ᾿ ἐποίσειν: Ίιε {ι- 
ἐθπίαέιγαπι ἐδὲ επι πιαία ἰτασία[ϊοπίδ. 
Όχοι νΙάείασ αἱ]οφι] πΙαΓΙΓΙΤΑ 5ΗΗΠΗ, σφὸν 
Μισόγυνον. 6 ἐπιφέφεων τὸν ὀεγὴν, Δά Ὦο- 
Ώηαη. ΤΙ. δ. αἰτίαν ἐπιφέρεν, Αςίοτ. ΧΣΥ. 
18. νά Βιάσί Οοπαπεηί, τ. 11π6. Ρ. 
7. εί 410. Όε ἀποίσεν, εαπάεπα Ρ. 99. 
ἐπιφέρων ἔγκλημα, Ότεςί. Τ5τ. χεῖρας ἔποί- 
σε, Ἠοπηοτ. Οἆγ»5». π. 459. οἳ Τιαά. Α. 
89. Ἠετοάοίμς Ὑ. 81. σότε (5, σῶντε) 
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ή λ / / 
ἝΑλλων τ ἰόντων, ἐωποδὼν “ήσειν δόρυ, 
"Ην ὃ' ὄρκον ἑκλιπόντες ἔλθωσρ πόλη, 

Κακῶς ὀλέσδαι πεόστρεπ᾿ Αργείων λλόνα, 1205 

Ἐν ᾧ ὃὲ σέμνερ χρῆ σφάγιά σ» ἀκουέ µου. 

ρη τρίπους σοι γαλκόπους είσω δόµιων, 

“Ον Ἰλίου ποτ ἐξαναστήσας βάθρα, 

Ὑπουδην ἐπ᾽ ὤλλην ΠἩρακλήῆς ὁρμιώμενοςυ 1205 

Ε{ αἰῖς γνεπῖεπίρας, τεριασηαέυτος αττηῖς. 

Φα γετο ν]ο]αίο ]αγαππεπ{ο νοποσῖηί εοπίτα Λαπο ἨΊΡεΠῃ, 

13205 Τι Ατρίνογσα α5εγ πηα]ε ρογεαί ρτεςατο. 

1Π απο νοτο ᾖοσο οροσίεαί {ο Ἠορίέῖας «αἀοτο, αιιάϊ 6Ἡ 116. 

Ένι αΡῖ {Προς αποῖς ρεάῖριας Ρταάῖέας Ἱπίτα ἀοπππη, 

Ωπεπα ααοπάατη ΤΗ 5οάΐρας εγεγεῖς 

Αά οα]ιά ποσοᾶαπα ἩἨοτει]ες {ο5ήπαης, 

Θηέαίων δεηένσων, πόλεμον---ἔπέφερον: Ίος 
εδί σολέμιον παντευχίαν ἔπέφερου. Ὑϊάς 
Οοπωπιρηίαέ, αά 15ιιά Ἐπανάτ ΙΤ. 1. {ιγςῖϊ 
οαμδδαπι ἠπιέιί. Λατ. 

1909. ἐμπυοδὼν φήσειν δόρυι] 49εοηγ]α5 
Ἔσπσ. ἐπ. Θής9. 10354. ἐμποδὼν ἔσπη δορί. 
Ἰ)αονῖς πιοάο, «ήσειν απ στήσει, Υοςίθ, 
ἐμποδὼν γίνεσαι ΤΗ. Απ]. 1596. Ἐμπο- 
δῶν γενήσοµαι ᾿γὼ, Ὢνητὸς οὖσα, σῇ Θεῷ: 5ἷςο 

τηείτυπα Ῥοσεπ]αί, ποἨ, ταέ οάΐσαιχ, γενήσομ’ 
ἐγώ. Μαγ/ον 

1904. ὅρκον ἐκλιπόνσες. 1 ᾧίο ΤρΗἱ5. 
Του. τδο. Εἰ δ ἐκλιπὼν τὸν ὄρκον ἀδικοίης 

ἔμε: αποα ἐ ἐκσὸς ἐλνεῖν (56. σοῦ ὕρκου) νο- 

οαί Ἠσοτει]ος ἵπ Μορη. Τταςβῖη, 1905. 
᾿Ἐκλειπία σης πίστεως Ῥηϊάας οχ | οδθ6ρ]ο. 
μὴ ἐμμένειν ὅρκῳ, Μεάεα ΤδΙ. 15 οΡΡο- 
πΙέαχ εἰεσαπίογ οοπηροδία νοκ ἐμπεδορκεῖν 
αριᾶά Χεπορμοπίεπι ἴπ Ἡρρ. Τ,αοθάσπῃ, 
αἆ Ππ. οί Ηετοάοίιπα αἆ ΠΠ. Πρ. ΤΥ. 

Λατ], 
1906. απρόστρεπ’.] Ῥγεσαγε, 1 οι, «4- 

ἀγαδίια }γεσσίις. Ὠατη νειρα Ἰαίς]αταπάϊ 
Ἰπεσεις, Ρτατε, Δάταδίις Υοτο 1ῃ νοτρα 
εἶας Ίπτατε, ἀεριῖί. Λλαγκ]. 

1907. εἴσω δόµων.] Τὰ ο5ε, εἷς, νε] ἐν δό-- 

µοις. υ]ά. Ὑαεκεπωχς, αἆ Ὦλαπῖςς. 1571. 
Λ{αγᾗΙ. 

1909. Σπουδὴν ἐπ᾽ ἄλλην] Ἠετοι]ες 5υῦ 
1,αοτηεάοπΗῖς χοσπο Πίαπα ἀπρωαϊέ, αιά 
απϊάεπι ἀσεπάο: ποὮ οηῖπῃ Ί]]ῆας τοῖ στα- 
Πα οο αρρυΗέ; οχρεάἹίοποπα επῖτη 11] {6- 
εεταί εοπία Έπιο]ατη οί Γε]εσοππῃ;, Ἠος- 
Ρίέαη Ππίεγέοσίοτος, νο], τί αἰΠ, (οί ρταεἷ- 
Ρε Οατπῖπα, Τρωϊκὰ ἀῑοια) πα ΟΗΠὰ ΑΓ- 

σοπαυ(ἶ5 {οτίο αἆ Ττο]απι αρρι]ςας Ἠεςίο- 
ης» «8154 Ῥγοπηϊςςὶ τηαηθγῖς στββα 9Η506- 
Ῥῖ. ΌΏυα Οε1 πηποτίο Ἠρεταία, αυτ 
1,αοπιεάοηπ Ίεγοα ΡΤΟΠΙΙ5ΡΟ ΠΠΙΠΟΥΕ {αιι- 
ἀατοί, Ἱταίας Ἠῖαπα ογογτ. Βαγπες. 

1210. Στησαί γ' ἔφε εἴτο] Στησαί σ ἐφει- 

σο, Ἠοϊςκῖς. «έ Ἐοτίο ρτῖπαῖειας έωῖε, Στή- 
σαι» ξεφείτον Ἱ 1. 6. έξε εφεῖτο υέ 1ρ]ᾳ. Ταιτ. 
1468. ἐκπέμπειν χ9ανὸς Ελληνίδας γυναίκας 
ἐξεφίεμαι.. Ματ. 

Στησαί γ ̓ἐφεῖσο] 1,εσο ου ἨΠαγκ]αη- 
40 στησαί σ) ἐφεῖτο. Ἰιδς. 

1919. σρίποδος----κύτει.] Ὀεῖῃ Α]επιαπῖς 
Ἐταστηεηί, αρ. ΑίΠοπ. Χ. 4. Καὶ σίέκα 
σοι δώσω σρίποδος κύτοε. 5ο λέβητος κύσος, 

ΟΨε]ορ. 698. «9ώρακος κύτος, Ατὶπίορῃ, 
Ῥαςρ 12399. σὺ σῆς κεφαλής κύτος, Ῥ]αίο 1π 

Τήππαο, Ῥ. Τη. 105. Ματ. 
σρίποδος----κύτει"] Βίο λέβητες κύτος. Ογε]. 

γ. 9986. ΆἙῬ]ητα οῖαιη οοπσεςς{ Ματ- 
Ἰαπάμ5. πας. 

1914. µαρτυρήμα»’ Ελλάδ,.] Βατηεςῖας 
Ἡος πιπίανΙί ΙΠ µαρτύρημά 9 Ελλάδι 
Ῥγορίει Μνημεῖώ 3). Ἠεϊοκίας: ἔ' αὐξ µνη- 
µεῖον ὅρκων, 8Η{ µαρτυρήμασώ 9 Ελλάδι" 

Μαγᾖ1. 
µαρσύρημά 393.) δα Ίεσο επι Ῥαγηεςῖο 

εί Ματκ]απάο. ΙΡ. Ῥ. Ἐν. Αἱά. µαρ- 
συρήµα». ἨΜισα. 

1915. καὶ σρώσης φόνον.] Οαπίστις νεγ- 
(επάο, εἱ ας (Πο5Ηαβ) /εγίεπ Ῥεγερεγίς 
οσάεπι, 5.85 οδίεπἀάεραί 5ο Ίουαπι Ἠαπς 
Ῥοεπο Ιπίε]]εχῖςε: πε(ιο ἆθ ̓ δρώσης νε] 
δράσης εοσῖίατῖ ἀεριῖί. Τιτρώσκειν φόνον, 
Αρμός οσάεπι, οδί, υιπογαπείο-ζασεγε 
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1910 Στῆσαί Υ ἐφεῖτο Πυ»ικὴν πρὸς ἐσχάρων. 
7 ο” λ -ὀ ο ώ λ 

Ἐν τῷδε λαιμους τρεῖς τριων μήλων τεμὼν» 
Ἔγγραψον όρκους τρίποδος ἐν κοίλῳ κύτει' 
Κάπειταω σώζειν εῷ δὸς, ᾧ Δελφών µέλει, 
ἩΜνημεῖά 3 ὁρκων, μαρτύρημά » Ἑλλάδι, 1210 

19156 "Ἡ, δ) ἂν διοίζης σφώγιαν καὶ τρώσης φόνον, 

᾿Οξύστομωον μάγχοιραν ἐς γαίας μυχοὺς 

1910 ο αδῖέ {ο είαΐαογο αἱ αταπα Ῥγίμίσατα, 

Τη Ίου 56σαἩς τα σιήέηχα έπη ονΙαπι, 

Τηφοτῖρε ]α5]αταπά πα ἵπ «ανα αἶνοο ἐπἱροᾶϊς: 

Ὀεϊπάςᾳ ος 5ογναπάιπα Ώοο, αἱ Ὠοἱρηῖς ργανίάσε, 

Τε οἵε οἱ πιοπππρπέαπα {αάεσῖς, οἱ {δεπιοπίαπα Ετωσία», 

1915 Έιο απίοπη Ἠορεῖας ]ασι]ανοσῖς, οί ρεγοσοτῖς εφάστῃ, 

Δοπίάτη σ]αάἴππα {π Έθιγα; τθορςςιΙ5 

οφᾶσπι, ΤπΟΥΘ 5ο]ίο Γτγασίσοτατα: οἱ πῃο- 
ἀεσία οσί οἱ Ρ]απα Ἰοευῖο ργα πηα]ή5 ααας 
ἵπ Πδάσπι Ῥοδθιῖς οὔδογνατο Ἰσος Αριά 
Φορµοε]επι Α]αςς ὅδ. κείρειν φόνον πολύκε- 
ων, αὰ νοτΡΙ]αχ οί, {οπάεγε οσᾶεπι πιιιέῖ- 
ϱογπεπι, 5ἱ τα ]οηαῖ Ἠσεί: ααοᾶ ααῖς Ἱπ- 
{οΠαχοσίεὸ 5εά »ίγ]ο (πασῖςο εἰσπ]ῆσαί, 
ἰαπίαπάο-/αοεγο εσάεπι Πιιζίαγιώπι Ὀεκία- 
γι εογπιίαγιπι. Νορ Ότεςί. 984. 
ἐκτείνειν λιτὰς τοῦ γενείου, οπίεπιᾶεγα διιρρίῖ- 
σαξϊοπιοδ πιεπέϊ, νο] δαγδα: Ἱ. 6. οτίεπάστιο 
Ἡ]αηὰ5 αἆ ιεπέπα, Παοεγε διργρ[ἰσαίίοπες, 
νε] εαρρσανγέ: απῖ πιο ογαξ Ι5ίΟΓΗΤΩ {θπι- 
Ῥοτιτη. Τίσα Τρηῇσ. Ααῑιά, 1480. 

Ἑλίσσετ' ἀμφὶ ναὸν, 

᾽Αμϕὶ βωμὸν, Αρτεμιν 

14 εδί, ἑλίσαουσαι ἄμφὶ ναὸν, ἆμφὶ βωμὸν, 
ἀείδεσε, ὑμνεῖτε, κληΐζετε "Αοτεμιν" δα[ίαχι/θδ 
οἴγοιίπι (επιρίιήι, οἴγειηπι αγαπι, «Ιλίαπαπι 
οεἰεὐγαίο. Ἐλοεία 150. ἂᾳ 5αλαίυτα ς ἕλικ- 
φὸν κρούσω πό» ἐμὸν, υοἴιιδί]επι ιικαδο ῥ- 
ἀεπι πιει: Ἰὰ 65, κρούουσα [γῇν, νο] ἓν 
γῇ, 1ΡΗ. Αι]. 1049. ] κινήσω απόδα ἐμὸν 
ἑλικτὸν, Ῥιίδαπςδ Γί6γτΑΤΑ] {ιουεδο Ῥεᾶοπι 
πει(πι υοϊαδίεπι. Όναπα 5ο]άπηπποάο αᾱ- 
ἆαπῃ εκ Ἠογας]άϊς, ν. Τ58. ἆς ργαΠαίΙτο: 
μέλλω κίνδυνον τεμεῖν σιδάρῳ" δοςαξιίγι15 δι 
Λεγίσιζιπι (νε] ϱγαίπι) ογγο. Ο]άπαπι 
Ἠος απῖσπιαῖς2 Ἰπηυῖες. ια], δεσατάο- 
/αοεγε ῥγαϊίμηι (5ἶνε ροτίσιζιπι) /εγγο: Ἰα 
εδί, επδε 4πο δὀοαπέιγ εἰ επ άαπέιας Ἠορίος 
ἴπ ργαῖῖο, ρετἰοΙαξιγιας διπι: Ῥίαπο, /εΥγο 
αοιάο ῥγαἰίαξιγιιδ διπι. αιιαππ(µαπα 5εῖο 
σεµεῖν αΠίου αχρ]]οαγ Ῥο55ϱ, Ώας ἶπ Ποδ- 

ας (εααῖς τῖα οί οἱρ]]]ς οχοῖροτοπίΗ: 
νοίργῖριι5 {απηθη ἴ5ίο ἔοπαροτο Ρ]ασπσγΠε, 
Ἄεηαε απατῖ ἀοραί, “ Ωπἵ5 ππαιατη νο] 
{απάο αιάϊνεπε ἆσς ας Ῥηγαςί σιτρώσκειν 
Φόνον ) Ίντα ἵπ φοχορη{ῖ5 οχεπηρ]ΐς ια" 
Γβεῖ]ο ρτοβοτῖ Ῥο5δοπΠέ, ΥοτΏα ἴρσα, Ιία οΟΠ- 
ἀαπεία, {παδία {οτίο αΏοί αααἰνοσῖς, 5ο 
{ΠΕΠ ἴδία 5οχοσπία οκοπηρία οπηπῖα οταπ 
ε]ιςάσπα ΓΟΥΠΙα: οί ταϊοπῖ5: Ποπ Ιάρο Τθ- 
ριάαπάα αιία αΏρῖ Ἰοουμοπῖθας Πφάρπα 
ἀεβεῖπιασ, απ παπα ατα [οτί αΏδί οχ(ῖ- 
(εταπί. βαξ πορῖς ἴπ Ρ]οσῖσᾳιο Ίαπα ο59ο 
Ῥοΐοςέ (Ίππο, {οχίο ἀεμοαί) ταιῖο ςἰπαίΠιτη, 
εἰ ΝΤ5Ρ, «ΟΠ66Η5Η5. ᾖ{[Ποοκῖας: «ς κ 
ὤγχερώσης φόνον, αἱ εμῖ δαπσιίποπι αἆδρεγ- 
πα5, [ίσες 14 εδί, φιαπι ἴπφιίπον 8ατι- 
δωῦιο υἱομίπιαγιέπι. Ῥτο ἀναχρώσης.] 

Πήαγᾖ1. 
Μ, δ' ἂν διοίζης σφάγια, καὶ σρώσης φόνον,] 

Δράσης Φόνον, Τουρ. ἵπ Βιϊά, ΤΠ. Ρ. 91. 
οοηίτα πετη γοσίο ἀθίοπαϊέ ἐοχίπα ΜΤις- 
ρτανῖας ες Ῥπαπῖςς, 1445. Οἵαι Ματκ.. 
Ἰαπάας Ἐ]οσί.. 180. ἑλικτὸν κρούσω πέ» 
ἔμόν. πὀδ ἐμὸν οπποπάαεῖο οδὲ Οαπίοτῖ ρτο 
πόλεµον, θιιοά ἀοίοπά[ι Μιιςστανίας, Ῥογ. 

σρώσης Φόνον,] Ρίο τετρωµένους σφαγὰς, 
Έμωῃ. ν. 1445. νίὰε οίαπα Βορι. Α]ας, 
γ. ὅδ. οἴίαίαπα α Ματκ]απάο, ἍἍα]ς 1σί- 
ία Τουρίας, [Έπη, π δαῖά, ΤΤΙ. ρ. 91.1 
δράσης φόνο. «Λιςσ. 

σρώσηρ φόνονι] Όπηπες ππα νους τὸ σρώ- 
σης, αἱ 5ρυπιτη, τοριάϊαπε: ααῖΒ οηῖπα 
υπ(απΏ Υα] {απάο αιἀϊνοτιε ἆο Ίας ρΏταςί, 
σιτρώσκω Φφόνον; Ύπατε Βτοάσις ος 5Ρ]]- 
Ώμ5 δρώσης Ἰεσιπί: οί ορτίο Ἠοππετ, Ο- 
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Κρύψον, παρ αὐτας επτὼ πυρκαιὰς νεκρών. 

/ λ 3 -” . 3 ” 

«οβον γὰρ αὐτοῖς, ἢν ποτ ἕλλωσω πόλων, 
” , Ν Χ / ’ 

Δειχδεῖσα «ήσει, Καὶ κακον νὸστον πάλη. 1215 

ΑΡάο, Ἰαχία 1ρ505 δορίετη τοσο5 ΤΠΟΓΙΟΣΙΠΗ : 

ἸΜείαπα εηῖτη 1ρεῖς, 5ἵ ηπαπἀο νεποτῖπέ αἀνεγοι» ΤΕΡΙΟΠΘΗΙ, 

ΟρΡίθηςα5 ἀαδίε, εί Ιπ{δ]ῖοσπι χθάΙέατη. 

ἆγςς. ο’. ν. 516. δρώοιμι οεσυτηῖε, αιαςῖ 
Ῥοθέίςο ΥΕΙΡοΟ δρώω Ῥτο δράω. ἸΜΤα]]θπα 
αυίθτα εσας δράσης, οἱ Ῥτο πηο {ΕποηιἍ 
Ῥοται5, αἰῆααα ποππι]] 5ίαραπί. ϱαη- 
έρτας Ἠος ΥεΤΡιτα ΟΠΩΠΙΠΟ ποσ]εχῖε, ιεῖ οἱ 
βοα]σοχ, αΏ]ααθ. ἍΆΏαγπος. 

19219. καὶ Κακὸν νόστον πάλ».] Όι Ῥμα- 
ηῖς, 960. Τικρὸν δ) ᾿Αδράσσω νόστον ᾿Αρ- 
γείοισί σε Θήσε. ἨΒαοςἩ. 1536. νόστον ἄἃ- 
λιον πάλιν. 5ο ρτασῖριαο Ἠέτας]ιά. 1049. 
Κακὸν γὰρ αὐτοῖς νόστον ὠντὶ σῶν» ἐγὼ Δά- 
σω. Ευτίριάϊ Βαρρ]σος οἳ Ἠοταε]άα., 

Σιηροίε 1π ρατῖ {ετο ατσυπηρπίο, Ῥ]ατίπια 
Ἠαρεηί εἰπηϊῆα. ΠΜαγκ], 

1991. ἵν αὐτῶν σώμα» ὤγνισῃ πυρί.] 
Βεηρεπάυπα Ραίο, ἵν----ἡγνίσθη, αδί ρωγήῇί- 
σαΐα 5ιπΐ, (αέ Πα ἨἩσαίΠ]ας) ΏαΠΙ ἵν ὤγνις- 
9 ἰσημιεαταί, ά Ριήοσπέν.  Υἱαϊέ 
Βεβ]1σεΓ σὸ ὕπουλον, εί ταπιράίωπα αυ]ῖς, 
ν----ἂν ἅγισ», να]σαία ααἰάεπα ]εοίῖοπθ 
Ίοηπσε ππεβα5, εἰ ΟΥῶευτΏ τηασ!ς, αίσιτη- 
αυε Ῥαγπεδῖο ΠΟΠ α{δ[οςρεῖε, 5εά υπῖσρ 
νεταπα εταί ααοά ἀῑχῖ, ἵν' ἠγνίσθη, ρωγίῇ- 
σατε ἴσπε, ἁγνίζειν πυρὶ, Γεαεπίετ οΕΕΙΧ-- 
τε; οκ Ρεγδυαδῖοηπθ ΥΘίΘΓΗΤΗ, Τ65 ΟΠΠΏΟς 
Ίσπο Ῥυτ]βσατῖ. πιηάᾳ Ἐ]εσίτα ἵπ Οτεςί, 
99, ἀῑαῖς, δεπίι Ἰίο εδ ἀῑεν 63 φΊιο οὔῶδα 
σπαίεγ πιεα (Ἰψίωπιπεδίγα (Ποπ ογεπιαία 
ε5ί, 5εἆ) συρὶ καβήγνισται 2έµας, ἰοπί γτ- 
εαία εδί οοτραδ. υδῖ Ῥεπομαδίες: πώντα 
γὰρ καφαίρει τὸ πΌρ. ηπάε καθάρσιον πῦρ, 
Ἠε]εῃ. 869. εί 1ΡΗ. Αι]. 1119. ΡΙ ]οσί- 
{ὰσ πῦρ κα» άρειον. ν]ὰε Πδῖ ποίαία, οί αἀάς 
-1οδερΏ. Απία. ο αάαΐο. ΧΧ. 7. 5εοί, δ. 
1ρμϊσεηῖα ΤΠουπ8 ργαεῖρῖε, ΤρΗ. Ταιγ. 
1916. Άγνισον πυρσῷ µέλαθρον Ῥιγίῄοα 
ἄοπνιπα Γασθ, νε] ἰσπε. Ἱπερίε 1δῖ πιης ]6- 
σῖέυχ χρυσῷ, αιτγο. γὰρ Ἰ]]ε 4ποπιιε πο- 
{αία, εί Ίοη. Τ0δ. Ἰ,οείπ ἴδίαπι ΤρΗ1ς. 
Αι]. ]απα νῖάεο πωεσαπῃ οπιεηάαςςε (αΐ αἶα 
Ῥ]ατίπια) οχπηῖαπα νΙταπα «ᾖοαῇΠ. ῬΙ6Γςο- 
ηυπ Ὑοχ]ςΙτηϊ]. 1. δ. Ῥ. 65. Απίιο]οσία 
Ἠεἰςκαι, Οατπῃ. 690. Ρ. 101. 4ο Βαοετάοίε 
ου]άς οαάανοτ Αιεπίς εοπιραδέαπ εγαί, 
ἥγνισε ὃ ᾿Ατθὶς Πυρκαϊη. Ἱία οταί ἵῃ Μ5. 
ΏΟΠ ἥγισε 1Ιάεπι υῖτ ε]ατῖδείτηυς Εῖς Ἱοσῖε 
ἄγισθῃ. Ματ]. 

ἆγνισ»η] Πεσεπάαπι επι Ἠεαμο οί 

ἹΜατκ]απάο ἠγνίσθη: ποἩ, υί οἶἵπα ρυίανῖ, 
σήμα») ὤγνισθῃ. νά. 5αρτα αἆ ν. 1195. 
1,οσΏο ε5έ Ιπ Οτοεςί, ν. 59. ΛΜισς. 

σώμα» ἅγνισθῇ πυρὶ,] ἨΝτοτ, Βοβ]11ρο- 
ΤΙΠΙ 5ΟΓΊΡΟΤΕ σώματ) ἂν ἆγισ»ή, 4άβδῖ τὸ 
ἁγνίζω ποπ ε55οί αὐίμεηΠοιπα ε.η18, ας σὸ 
ὠγίζω, ΟΗΠΩ ΘΜἴπη Ῥτο αἀοῖεο δῖι α5υτρ8- 
έππι αρ ΑΡρο]οπ. Ἠλοά.---ἥγνσαν Έντομα 
Μήλων. «Ἠατηερ. 

1990. παρ αὐτὴν σρίοδον ᾿Ισμίας Θεοῦ. 
Σο) μὶν τάδ εἴπον. παισὶ δ ᾽Αργείων λέγω.] 
« ϊαπα,., Ῥϊπάατ! ἵη Ο]γπιρῆς βεμο[ῖασίες, 
]ςαῖα; Ῥαιραπίας ἵπ Αχσαά. Ἠσπιηπῖο» 
Ταπαρ πιθη{Ίοπεπη {αοῖε. Ῥτοάρεις. Έτο 
Ἰσθμίως Ῥατηοδίας εοη]εῖί Ἰμβδρασίας εχ 
0α]πιαζμο Ἠγτωῃ. ἵπ Ὠϊαῃ. 288. Ὀίετ- 
απε Ὠΐαπαπι Ιπίε]]Ησῖε, "Αρσεμις απϊάςπι 
Προπύλαιος ἴεπιρ]αία Ἠαρυῖι Ἐ]ευρίπε: 
564 Ιδίιμά αιῖά αἆ Ίππο Ίοσαπα {αεῖαί ΠοὮ 
εχρυίο. Ὑοκ πτρίσδον Μοτο ΠπάιχΙέ Ἠος 
νΊος ἀοοίο» ιὲέ ἆᾳε Ὠϊαπα εοσίστεπέ, 
φοἶθηίος Ί]]απα νε] Ἠεεαίοι αρρε]]αίατα 
ε55ε Τριοδῖσις, εί αἆ ἴ]]τας «υταπα ρεγίπετε 
σὰς σριόδου.. Ί1.ερο εί ἀϊάηριο: 

Μέθες πας αὐτὴν τρίοδον. "Ἱσαμίον Θεοῦ 

Πα, σοὶ τάδ εἶπον. παισὶ ὃ᾽᾿ Αεγείων λέγω, εἴς, 

Ἠο]ίπαμε Ἰαχίέα Ίρευτω ἐπ νΊτα Ο Ι5ιηπ Τεῖ 
(Νερίιπὂ 

ΕΙΗ, ΩΡ1 Ἠσο τιαπᾶο., Ες γετο Ατβίγοτυτι ΠΣΙ- 

το, ὅο. 

ΦΙρΡροΠθ Τα α 5οτ]θῖς οπηίδευτη, εί οείε- 
ΤΑΤΙΤΩ Ἰπίεγρο]αοπάπη σαι158απΏ {αεῖ]ε ν]- 
ἀεὺῖς; τιπρε, μὲν Ἱπίταδάπα οἆ Ἰαπηρυπα 
εχΡ]επάιιπ; Θ6έ Ῥγο Ἰσθμίου Θεοῦ, ααοά 
η]μ1] ογαί 5ἶπε παῖ, {40ἴἩΤα σρίσδον Ἰσθμίας 
Θεοῦ, αιοά ὤαᾳαο πΙμῖ] εταί, 5οἆ α]ίοτο Ίδίο 
ϱρεο]ορία5. 6 πποτε 5ερε]ῖεπάϊ πποτίαος 
1Π αῑνιῖς να] (Ιαπῆς, ἀῑκιι αΠφιῖά Βα]τωᾶ- 
ος αἆ Όοηβεστα. Τεπιρ]. ΙΠ αρτ. Ἠε- 
1ος. Ῥ. 69. Ὃο Νερίαπο, Ώεο 15μτηῖο, 
νιἀ, Αρο]]οη. Ἠ]λοά, Τ11. 1258. εἴ Φεπο]. 
ΑτίδίορΏ. Ἐαυῖα, 606. Ατὶςααϊς 15ί]ι- 
τηῖο. Ιπ Νερίιπιπα, οί Ῥίπάατ,. Ο]γπιρ. 
ΧΙΤΙ. Έτυριτα ᾳὐεεδῖνετῖς (αΙάπατα Ἠῖς 
ασαί) Ἰσθμία Θεζς. Τπεδευπι νετο Νερ- 
ιπῖ Βατ Ἠαβίέυτη Γυ15ρᾳε, ποίιτη ε5ί ϱΧ 
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19220 Δράσας δὲ τουτο, πεώπε γῆς έξω νεχρους. 

Τεμένη ὃδ, ὦ) αὐτῶν σώμα» ἠγνίσνη πυρὶ, 
Μένες παρ αὐτὴν τρίοδον Ἰσθωίας »)εοῦ. 

1990 Ῥεταςίῖς αιέοπα 15εῖ5 τηϊίίο εχίτα ἴΕΙΤΑΠΙ ΠΙΟΣίΙΟ5: 

Ίασυπα οιἵαπα, αδί ἵρδογαπα «οτροτα ρυτ]ῃεαία 5αηί ἴσπο, 

Οοπεεάο αἆ ἵρσαπα αἰγίαπα Όεα Τε(]ποῖα», 

ἌΝοςιτῖ Ἠίρρο], 891. 1964. ὨῬ]υίατοΠ. ἵπ 
ΤΊεςεο, Ῥ. 6. Ἑ. εί Οἴοετοπ. Ώο Ο(ῇο, 
11Τ1. 96. Οοίεγαπι Ἱσθμίου Θεοῦ Πα:, ιί 
ὦ παῖ ποντίου Θεοῦ, Ογε]ορ. 419. ὮἘε Ἰο- 
ευωίῖοπθ, Σοὶ μὲν τά» εἶπον, γιάὰο Ὑα]εκεπαγ. 
αἆ Ῥμαπῖς». Τ8δ. 

Οοττῖσε οὐϊίος Ίπ Ίο Υοσο (1]επιεηί. 
Α]εχαπάτίπωαπα ΒίοΠη. ΥΙ. Ρ. Τὸδ. εᾱ, 
ΟΌχοπ. υὐῖ Ῥτο Ἰσθμίω Δι, σοτθεπάμτα 
᾽Πωμαίῳ, εκ Ῥεμο]. Αρο]οῦ. Ἠποά ΤΙ. 
δ00. 6ὲ εχ ἵρ5ο Αρο]]οπίο ΤΙ. 635. Πεῖσι- 
118 Ἠὶς ]εσῖι Ἰσθμιίον στενού, 586ἆ ηΟΠ εχ- 
Ῥ]σαί αιῖά οἵί σρίοδος σθμίου στενοῦ. 

Ἠοαίμίμ5, σρίοδον Ἰσθμίας ὁδου. «Μαγᾖ. 
Μέθες παρ αὐτὴν σρίοδον Ἱσθμίας θεοῦ. ] 

Ἰσθμίας χίθόνοι, Τουρ. ἵπ Φιαῖά. ΤΙΠΙ. Ρ. 
915. ὙΥι]σαίυπι τεῖπεί Μιδστανῖας. 

2ο}. 
Ἰσθμίας 9εοῦ. ] Τπας οἴνο ΤιοισοίὮεΣ, οιῖ 

Ίουις ἵπ Τ5ίηππο, ππάο 1Π ππατο 56 Ρταρεῖ- 
Ῥϊανϊί, 5αο6Γ Ῥοσίεα Παδίτις5 εσε. γιά. 'ναιι- 
5αἩ. ἵπ Αῑοῖ5 οἴτοα Ώπεπι, δὲ ΡΗ]οςίταιϊ 
Ίοοπε6. Οιοά ηρσαί Ἰατκ]απάως, 5ο νἱ- 
ἄοτε, αιῖά Ἐλευδίπε {ασῖαί Γ5ιπηῖα ορ 
αϊνίαπα, ὨΟἨ σαϊῖς ΙΠίε]]σο. Ἀαπα οηῖπα 
«οηυἵέατ, αυὐῖα Τιειιοοίηθα, πι]]άπα {θπι- 
Ῥ]απα, πα]]απα ρεοι]Ιατεπα οι]έαπα Έ]αι- 
ἵτιο Ἠαδιιθγῖί, Ιάοῖτοο (τῖνῖμπι 1Ρί πο Ει- 
1556 αὐ ϱα ἀεποππαίωαπ. ΑΠ γετο Ρυίαί 
νῖτ εἰ, ε]αςσπιοάί ἀεποπϊπαίίοπεπῃ, Πῖςί 
ταΠο ε]ις τοάάῖ Ροδδῖί, Ῥτο πιοπάοσα Ἰα- 
Ὀρπάαπα ο55ϱ2 ἘῬτίππο Ιπίααιπα οδοί Ώος 
εἰαίμετε, οπα οοηΣίεί εκ Ῥαισαπία, ρ]υτα 
ἵη Ῥε]οροπποςο Ίοσα Τηὰ5 ΠΟΠΊΘῃ σθ55ἱςςο, 
αας (ππθη ρσα πες νἶνα, πος {αΐο Εαποία, 
αἰῆσῖ5ςο πατταίωτ: ἀεϊπάς νο] 5ἱο {απΠΟΠ 
νι]σαία Ἰεοίο ρτοραδϊ]ίοτ ἀείοπά{ ρος5ε. 
Ίπο επίπῃ, γετσας Ι5ίµππυπα Γασίθης, Ρο 
(εταπίαπη πιοηίεπι Ἀ]εσατίσυπα {ταης]]ςςο 
ἀῑσίεατ. (Ατσιπηεπέ. ἵπ Τ5ίπη. Ῥίπαατ. 
Βοβο]. ἵπ Τ,γεορΏτοῃ. Υ. 9399.) ϐε- 
ταπῖα αὐΐεπι Ίποης οταί πηατί ΙΠηπΙΙΠεΗΣ 
Ιπίετ Ἐ]οικίποιη οί Ι51Ἡπποπ. (Απίμο]οσ. 
Πεϊδκ. Ἐρίστ. Τ09.) ΏΌιοε» Ῥοιτο ΑΓ- 
βῖνῖ φερα]εῖ εγαηί Ἰαχία νίατη Ιπίοι Ἐ]οεις]- 
ΏθΠα εί Μερατα. (Ῥαμραῃ. ρ. 57. Ἱ. 18. 
Ἐά. 8ΥΙΡ.) Μεσατα ἀρπίαιε 548 (6Γ1- 
πία δια Γαΐδεε γ]άεηέιχ. (οουξει Ῥαϊισαῃ, 

Ρ. 49. 1. 9. οιἴπι Β44ΡοΠ. Ρ. 594, Ὁ. Ἐά, 
Οαραιρ.) Έπαπποβτετα ποοθβσατίο αἵ Ρεν 
Ἐ]οιδίπεπα νε] Ε]οιιδῖηϊς νΙεϊπῖατα {ταῃς- 
ουπάαπα ογαί. Ου]ά Ισῖέασ γοαίαέ, 6αΤΩ, οἵππι 
101 οςσοῖ, ἵπ αῑνῖο αἰἴηιο νε] Ιπερτίατη να» 
εοπςεῖςσο, γα] {ασαίαπι εοηςεά[ς5α, αὐέ 
έα]α αἰϊααιά Ποείαπα οί α Ρορι]ο ογοάἴέαπα 
6556, Ιπάςθ ΠΟΠΠΘΠ Ῥοσίοα Ίοςο, εκ τεῖ Υθγεβ 
Γα]5ανο πηθπηοτία, αἀλαδῖί. Ίππο πο οΙ5 

Ίος ἔσπλετο ἀῑσέαπω Ῥιαίεί, Ἑ]ιτατοί (εςίῖ- 
πηοηίο οοηρίαέ, Ἰοσπι Εμῖςςα ἸΠοσατῖς αὐ 
Τηας ουγ5δα ἀσποπαϊπαίαπα, νά. ΘΣΠΙΡΟΣ, 
Ύ. Ῥτορ. δ. Άλις. 

Ἰσθμίως φεοῦ.] ἸΜίτοι Βάρμπατα, ααῖ 
ἀαία ορετα Νοίας ἵπ Ἐυτρίάεπα εἀια[ε, 
εα:ῖς οα5 αιἶάεπα Ῥτο]ῖχας, πο νετρυπη απ]- 
ἀεπῃ ἄε Ώος οσο, αέ πες ἆε Ρ]ατϊπηϊς α]ῑῖς, 
αιῖ ραυ]ο ἀπΠοιογες νυῖςῖ 5ιπέ, αἩδαπα 
ΠΠΙΕ1ΥΘ. ᾿ἸἸσθμίας 54πθ φωδρεσίατα ας; 
Ἐτοάσας νε] Ἱστείας, Υε] 'Ὑμνίας, τιαν]!, 
ααοᾶ Ῥτίππο ποπαῖπε Ῥ]πάατϊ Ῥεπο]λαςίος 
Τϊαπαπη Ιηδ]σηῖαί, αἰίετο Ῥαμσαπίας. Ο πἷά- 
ηἱ εί ΠΟ5 Ίεσαπαὰς Ἰωβρασίας (α]Ηπιαςῖ 
αιοίοτῖζαίς, αι Ἠγπηπο ἵπ Παπαπῃ, ν. 3938. 
ία Ὠϊαπατα αρρε]]αί: Χησιὰς, Ἰμβρασίη, 
πρωτόἈρονε, σοὶ δ) Αγαμέμνων» ἃςε. ὈὋο 

9εὸς αιίθπα 1π {απαϊπίπο σεηοτε νά Αη- 
ἀτοτη. ν. 190. ΆἈαγπες. 

Ἠεῖρι.. επιεπάαί: Ἰσθμίου στενοῦ, Γαιι - 
εἴιπι Ι5ίηηιί; Ἠεαί]. Ἰσθμίας «εοῦ, εί Υεί- 

τι Τπισιπι υ6γο, ιδί ἱρδογιιπι εογροτα ἴσπε 
Ργβοαία δέ, 1 οοπιοεάε (1. 6. Π]ῖς εἵε 
5406) Άγορο ἱρδιπι ἐγίυίιπι υἱα Ι5έ]πιῖκο, 
α ασ» 5ο]. αἆ Τ5ιμπωαπα ἀασαί, Τάεο ρτορε 
νίαπι Ἱποππα δερίεηι ἀποιπα τηαηῖρι5 9ᾱ- 
οταπα ε]ῖσί νο]ιῖε ἈΠίπετνα, ααῖα ῬεΓ θΆπα 
Ατοῖνος ΑάοαΠΑ Ίπναςιγος (αηδία ΟΡΟΙ- 
οῦαξ, αί ος πποπιππθπέΠῃ {αγοσῖ5 Αίεῃ. 
εἶσα πηα]ογες ἵρεογιπα 1ῑς Ἱπσταίαπα απ]- 
ΙΠΙΠΩ εχρτοῦτατεῖ. 

Τουρ. ἵπ Βιῖά. ΤΠΙ. Ρ. 915. αιάαείοτ 
(1, 6. (οπετε) τοροπ]: ---- σρίσδον ᾿Ἰσθμίας 
χ9ονὸς, 6 εοπ{οτῖ ΒορΗ. (4. Τ. 949. 

ΒεεΚ. 

Ι,εσευαίυχ Ἰσθμίας 93900, ἵη ᾳἩα Ἰθοίῖο- 
πο νο] εχρ]οαπάα νε] επιοπάαπᾶα ορτίαῖτα 
Ροτίοπία Ῥτοτυ]εταπτ υἱπῖ ἀοσᾶ: ααοά ἵπ 
Πῇς, απ Ῥο5ε Ἠεαιπίωπι Εωτίρίάεπι αἲῖ- 
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5 μ π’ Σο0ἱ μεν τἀὸ εἶπον παισὶ δ ᾿Αργείων λέγω, 
Πορθήσε ἠξήσωντες ᾿Ἰσμηνοῦ πόλε, 1220 

19956 Πατέρων πανόντων ἐκδμρώζουτες Φόνον, 
Σύ τ ἀντὶ πατεὸς Αἰγιαλεν, στρατηλάτης 
ΊΜέος καταστῶς, παις τ ἀπ Αἰτωλών μολὼν 

Τυδέως, ὃν ὠνόμαζε Διομήδην πατήρ. 

ΤΙ ααιάσπα Ἠεεο ἀῑκι: 

Δάι]ᾶ εαρῖεεῖς Τςπιαπῖ ΥΡΕΠῃ, 

5εᾷ Ατοϊνοταπα ἀῑεο Ε15; 

13225 ΤΠεϊδερηίες πθοθιη Ῥατεπίαπα ΠΙΟΓΕΙΟΓΗΤΗ : 

Τααυας, Ἠσία]εα, ρτο ραἄε ἆαχ 

Τυνοπῖς οοηβΗ ας, εί αν {ος νεπῖοης Β]α5 

Τγάεῖ, αἀεπ ποπηϊπανΙε Ὠϊοππεάειη Ῥαΐετ, 

΄ 

σετυηί, {απίο πιασῖς πη]ταπάαπα 65έ, αασά 
Π]ς Ῥεπο υπῖας Ηέέρτα πηιίαᾶοπο ία απο 
Ίοσάπα Ῥε[σαπανεταί, τί εἶας οπιεπάαίῖο 
οΐαπα Ἡϊςίοτῖορ βἀάο εοπβτπηαία ε55εί. Τρσα 
νετρα αρροςιή Ραιδαηῖα, 4 πθτ αασίοσοπα 
οἴτανῖε, 1. 99, 1. 9. ἑσέρα δὲ ὁδὸς ἐξ ̓ Ελευσῖ- 
νο πρὸς Μέγαρα ὤγει φαύσην ἐρχίομένοις σην 
ὁδὸν θρίαρ ἐστιν ὤνκ)ενον παλούμενον.τ--ὀλίγῳ 
δὲ ἀπωτέρω σοῦ βρέωτο: 11ρὸν Μετανείρας ἐστί, 

καὶ μετ᾽ αὐτὸ σάφοι πῶν ἐς Θήβας. ἘΚρέων 
γὰρ ὃς ἐ ἐλυνάστευε πότε ἓν Θήβαις, Λαρδώμαν- 
σα ἐσιτροπεύων σὸν Ἐπεοκλέους, οὐ παρηκε 

σοῖς προσήκουσιν ὦνελορεένοις λάφαι" | ἱχεσεύ- 

σαντος δὲ ̓ Αλράστου : Θησέα καὶ μάχης 1Α91- 

ναίων γενομένης πρὸς Βοιωτούς, Θησεύς, ὧς 

ἐκρώτητε σῇ μάχη, χοµίσας ἓς σν ᾿Ελευσμίαν 
τοὺς νεκροὺς, ἔνταν-α ἔ9αφε. ΗΕΤΙΙαΠΙ. 

1234. Έτο πορσή»ε»)] Οοἀ. Ο. πορση- 
949. Ματ]. 

πορ9ήσε»’] 110. Ὦ. συρ9ήσα». Ἰιςσ. 
1926. ἐκδικώζοντες φύνον.] Βδὶ εοπρίυτα 

πηρπάο νασαί, πε(ιε Ἰεσεπάμπα ἐκδιμήσον- 
σε, νἰάρίέιτ εἰσηπϊῃεατο 1μοϊδοσπέες οσάεγι, 
ααοπιαάπιοάυπα νοταίατ. Ἀεσαί νῖσ 5ΊΊτῃ- 
πηας αἆ ΟΠατίίοῃπ. ΑΡΗΤΟάΙΡΙΕΠΡΟΤΗ, Ρ. 586. 
εί αΗΡί; ἐκδικεῖν Ίος 6356, ΠΟΠ ἐκδικάδει, 
ςίαίΙοεΠ5. ΔΠ 5ΕΠΙΡΕΓΖ ΠΔΤΩ δικαστής ν]- 
ἀσεαχς εἰσπίβερτο «ιζίοΥ, υἰπάεα, ἵπ στο. 
Ἐυτ. 1140. ιὺῖ Ἠετοι]ες, ροδί εαάστη 
ἨῬεγογαπα 5ΙΟΓΗΤΩ, αἲε: 

5- Β / 
παρ ἐξαμοντίσως» 

αἵμωτος γενήτοµαι; 

ΔΝ 

"ΗἩ φώσγανον πρὸς 

ΤΓέρνοις διαστὸς 

Ἄοππα Ἡος οοάσπι 56Π5α ἀῑεῖαι ααο 
ἐξεδίκησε σὸ αἷμα, ΔΡΟςΑΙΥΡ5, χὶσκ. 2.32 εί 
ν. 1169. οπΊπος «ο. Παροπί ἔκδικαστῶν, 
υὔίσεπι, ΠΟΠ ἐκδικατάν. (Ἐ]εεία, 1094. 
φόνον δικάζων φόνος, οάοπι ιἱοἱσοεπ5 οΦάεδ.) 

Ωπααστο, ποηπ αβΠΥΠΙΟ οοπίτα νῖτηατα ια] 
Οτερεαπα Ἠπσααπα Ἱπεε]]εσῖε ἀεοῖες τηε]ῖας 
ᾳμαπα φοῖρίος Ἠαταπα ποίαταπη. νιάε αἆ 
ν. 165. Ματ. 

1996. Αἰγιαλεῦ, ] αγσῖα]ειις ϊ5ίᾳ εταί βΠας 
Λάταςεῖ; ααῖ {απιεη «ος Πγρίσοπιογιπι Ῥοςί 
οεευδιῖες εἶοιί Πας Ῥαΐθι εοζιδ σῶν Ἔσ- 
σὰ ενας] πιπς φαἶνας. Ὑ]άε Ῥϊπάατί Τη- 
(εχργοίες αἆ Ἐγιοτυτη, 04. ΥΙΠΙ. εί 
Αὐλικοκάτοπτρον, οἵνο 15ίμοταπῃ ΠΟΣ{αΤΗΩ, 
Ιπ Νομς αἆ ν. 108. ΆἈατπε». 

1229. ἸΑλλ’ οὐ φ»ονεῖν χρὴ συσκιάξοντας 
γέυν, Καὶ χαλκοπλη937 Δαναιδῶν ὁρμᾶν 
στρατόν.] ἘῬτοάαις: φονεῖν" Τ]αυσί φθα- 
νεῖν. ῥγίμδφαπι ὀατδα 6επια» υεσίίαί.'. Ὑε- 
ταπα ἸαείΙοπεπῃ, φθάνε», Ῥαπο ν]άῑ. (οη- 
ίγαςῖο εδ: ᾽Αλλὰ χρὴ ὑμᾶῶς, ΟΎ ΦΘΑ- 
ΝΕΙΝ συσκιάζονσας γένυν, ΚΑΙ ὁρμᾶν σσρα- 
σὸν, ὅο. Ῥθηδι5 δέ νετεῖο: δε οροτἰεί 
905. ΦΙΜΌΟ1, Αο (ποπ ϱγίπσφιαι) δατδα υε»- 
ίγαδ σεπαδ υεδίῖαί, οοντΙικῦο ἄποεγε ἐπεγεῖ- 
ἔππι αγπιαίιπι «4γσϊυογιπι οοπίτα Τηεδα». 
Λά νείαπα: δε ορογίεί υ05, Νον ΡΚΑ- 
ΥΕΝΙΕΕ υεδϊεπίες 6επαδ νε5αας, Ἐτ ἀμοεγε, 

ὅ-ο, 14 εδ, »ἴππιι] ας νεςανετῖας Ῥατρα 5ε- 
πας, είαᾶτα ἆπσετο, ἅς. 1Τοευίο εἶεσαῃ- 
Εεκοῖππα Π]αςίχαίίοποτη τηετείατ. Τοῖαπις 
Ἠϊα]οσ. ἸΜεπῖρ. εί Ταπία]. Ῥ. 500. αὈῖ 
Ταπία]ας ἀῑσῖε: ἂν δέσοτε καὶ ἀρύσωμαιυ καὶ 
σσροσενέ ἔγκω σῷ στόµασι, ΟΥ ΦΘΑΝΩ βρε έξαφ 

ὤπρον σὸ κεῖλος, ΚΑΙ διὰ σῶν δακτύλων ιαῤ- 

ῥύεν οὐκ εδ ὅπως, αὖθις ὠπολείπει ξηρὰν 

σὴν χεῖρώ µου" ΙΟΣ, Αο ἴγγὶσαυϊ 5µπιηνα 
ζαὐγα, οΟντικΌο ἴπίεν ἀῑσίίον ααυα ε[Πιεπ», 
δις. Χεπορβοπ Ώο ο Ἐπαιεςαῖ, Ρ. 959, 
Ἠπ. τα]. "Ἡν δὲ καὶ πάνυ διαπονήσησαί τις 
σαῦτα, ΟΎ ΦΘΑΝΕΙ ἐξαγόμενος ὃ ἵππος, 

ΚΑΙ εὐθὺς ὅμοιό ἔστι πας ἀκανάρτοις. 



μεν τΕἲα, Σ. 

Αλλ᾽ οὐ φθάνει χρὴ ἕυσκιάζοντας γένυν 

ι 

4609 

1225 

1980 Καὶ χαλκοπλη»ῆ Δαναϊδῶν ὁρμῶν στρωτὸν, 
Ἑστάστομον πύργωμα Καδμείων ἔσι. 

λ λ ) .” / 3 

1]ιχροί γὰρ αὐτοῖς ἠξετ, εκτε»ραμιµένοι, 

Σκύμνος λεόντων, πόλεος ἐκτσορ-)ήτορες. 
. “/ ”/ 

Κουκ εστιν ἄλλως. 

5εά οροτίοί σοηῖ5 ριΏοαδορπίος, 

Ἐπίγονοι ὃ ἂν Ἑλλάδα 1990 

1950 Οοπίίπιιο Ώοπο αγππαέαπα Ὦαπαϊάιιπα οχογοϊέαΏα Ιποῖίατο 

Αάνοιςις δαρίοπα έαχτος (αἀπιθογυῃ. 

ὈΡ] οπῖπα ογενοαγῖεῖς, νοη]θίος αεοτΏῖ 1ροῖς 

Οαια]ῖ Ίοοπαπα, εχρασπαίοτος ιχδῖς, 

Ἄροπ Ποέ α]ίογ. 

Τατά: Οιιοά εἰ Ππιαπίπιο Ἰαῦογεπι ἐπ }ἱς 
Φετρείιιπι αἰἰφιις ἴπιρεπιαεγίέ, πιοτι ἴαπι 
οἴίο ἰἰδεγαξιω αὖ οἱς ἐφιιδ, φιεῖπι δίαῖηι δἷ- 
παιζὶς σέ {πιπιιχιάί. Γι νετίε, 5ΙΜΟΙ, Δο 
εαιιοΙ(ιγ ΕΦέ115, ΦΤΑΤΙΜ οἰπιίς Πέ πεηιιίτι- 
αἰι. ἙῬ]ωατοεβας Ὀο (ατταΠιαίε, Ρ. 507. 
ὮΤ. ΟΥ ΦΘΑΝΕΙ τὸ ερωπαινίδων ἀποχιωρῇ- 
σαν αὐτζς, ΚΑΙ (τοι) γῶν ὁμοδούλων εὐθὺ;--- 

ἐμεάλλει τὸν λόγον: 5ΙΜὺΙ, ΑΟ αποἰία αὖὐ ϱα 
ἀἰσγεσδα Γι ΟΟΝτικύο αἰίενὶ οοπδεγνς 
ιαγγαζϊίοπεπι π]ίοι. κ Ῥ]υτα νο]ς, νιὰς 
εαπάσπα ἵπ Απίοη. Ρ. 946. Ἐ, ἥΜατίο, Ῥ. 
415. Ὦ. (α]υα, Ρ. 1055. Α. Ατίδάάθιη 
Οταί. Ραςγ, ΤΙ. Ρ. 514. Ῥαπαίῃ. Ρ. 157. 
Α]εῖρμτοῃ. ΗΕ. ΠΤΙ. ορῖςε. 50. Τ2. Ατῖς- 
{ορπαπεπα Χαρ. 1987. αδί οσα ΙπβπΙ νο, 
οὐκ ἔφθης ὤν φράσαι, καὶ ἐγὼ, ἃο. οί 1ΐε- 

ΤΗΠὰ πηα]ε νοττατ ϱγζδφιιαπι ῬΓο δἰπιιι 
αο. Ιδοσταίεπι Ερίκ. αἆ ΡΙΙΠΡΡ. Ρ. τη. 
189. οὐ γὰρ ἔφθησαν, δο. 4άθπι ]οευπι 
ἨΜολίας Ὄεπε νοτᾶε: τί εί απ σερὶ 
Εἰρήν. Ρ. 5564. Ἐναροτα, ρ.594. Ώε Β]σίς, Ρ. 
698. Γταρεξῖι.ρ.Τ16. ᾖσίπει. Ἴ66. ΕἨεῖς- 
Κῑπ5 Πίο ]εσίς Αλλ” οὐχ ὀκνεῖν χοή. Μαγκί. 

φθονεῖν] Βτοάσιις φβανε;». Τ,οσοπάαπα 
ουτη Ματκ]απάο φθάνειν. Ῥεηδα5 οδέ, ΠΟΠ, 
υέ Βτοάσας, ῥγύιαφιαπι, 5εά φιαπιρτῖ- 
210, θατόα. 6εχιαδ υεδέυθγί.  15δοογαίε5 
ῬαποσγΓ. οὐκ ἔφφησαν συθόµενοι καὶ ᾖκον. 
Ίάεπι Ένασοτα: οὐκ ἔφφησαν πλησιάσαντες 
καὶ περὶ πλείονος ἐποιήσαντο. ισα. 

1295]. 'Επτάστολον πύργωμα.] Ἠοες ἵπ 
Ἐμαπῖςς. 994. θέ ἑπτάστομον. θὲ ἵία Πῖς 
φοπυοπάιπα πιοπαῖε Ὑα]οκοπαωτίας, οξ 
Ἠεαιλίας: φιοά εἰ 6ρο Ῥγϊάθιη «οΠ]θ66- 
ταῬὰ ες Ἰας ΓΩῦ. ν. 411. οἱ Ῥαεομ. 907. 
αᾱ παπι Ίοουπι ]α φἱοᾳιο τοπ. 
Στόματα, ογα, 5ΗΠέ ροτία. Ἐπὶ πύργωμα 

Ῥοι. 1Υ. 

Ἐρϊσοπϊ νετο Ρο; Οχαοίαπι 

{ανετα Ῥοΐεςί 15 αυϊ ἀὐ5ομγ]ϊ Τχασαάϊατη 
Ιηβοχροπάαπῃ νο]απί Ἑπτὰ ἐπὶ Θήξας. 
1η ῶ,γδία Ἐρίίαρῃ. Ρ. 51. Ἀδράστου δὲ καὶ 
Πολυνείκους ἐπὶ Θήθας στρατευσάντων, ἕτο. 
εοπίτα Τμεδας. ἸἨΜαγκί. 

Ἑπτάστολον] Ορπιο Υαἱεκεπατῖας [αά 
Ῥμαῃ. Τὅδδ.] ἑπτάστομων εκ Ῥ]ῆωῃπ. ν. 
294. Μις. 

1992. ἐκτεθραμμένοι] Μα]ε Ἑ. εκτε- 
σραµμρενοι. ν]άε Ατὶςίορη. Νιδ. 798. Το. 
8250. Ηετοάοία5 ΤΝ. 9. ἐπεὰν γένωνται σρό- 
φις: αιοά ἀνλρωθέντας Ίποα νοσαῖ, ἐς ὅ 
ἐπήβησαν οἱ τῶν ἀπολομένων παῖδες, ΥΠ. 

80. 1, 6. ἐφήθησαν. Ίπ εΚΠ. Οτοπον. Ἱορῖ- 
{1 ἐπέδησαν, 6ἳ νοΓίΙΕΙΥ ασοθββογιπέ. α11ο- 
ααἵη πεπάαπα ἐγροί]μεία Παβετῖ Ῥο5ςοέ. 
ἐπιτρεφόμενον 4θ οπἆσπῃ τε Ἰάεπα Πὺ. Τ. 193. 

Μαν. 
1954. ἔκγονοι δ ἂν Ελλάδα Κληθέντες.] 

Ῥατπερίμς ᾿Επίγονο” αιιοᾷ οὲ Ροδίεα 1πνο- 
ηΙέ 1 αχεπρ]ατῖ Βοα]ϊσενῖ: οί απίς πιοπι]- 
εταί Ῥτοάσας, δέ Ἱία νοτίεταί (Οαπίρτις. 
Αρομοάοτας Ἠ]ρ]οιη. ΠΤΙ. 7. Μετὰ Σὲ 
ἔτη δέκα, οἱ τῶν ἀπολομένων παΐδες, κλη9ἐν- 

σες Ἐπίγονοι, στρατεύειν ἐπὶ Θήοας προπροῦν- 

σο, τὸν σῶν πατέρων «ώνατον τιµωρήσασθαι 
βουλόμενοι. ν]ᾶο εί Ῥιπάαταπαι Ργίῃ1. ΥΤΤΙ. 
εί Βίταβοπ. Πρ. ΙΧ. Ρρ. 654. Αά ος 
Ἐρίσοπος Ρογίϊποί Ι5ιά ααοᾷ Ὠϊοπιοᾶος 
Ἰοᾳΐίας ἵπ {ασπχεπί. ΟΙἶπεῖ, Ρ. 485. εᾱ. 
Ῥατη. 

Ἐγὼ δὲ πατεὸς αἷω) ἐτικωρησάμην 

Σὺν τοῖς ἐφηθήσασι τῶν ὁλωλότω.  «ΜαγΚί. 

ἜὌἜκγονοι) ΠΓ ερεπάιπα «απ (0απίοτο Ἐσί- 
γονοι, ηιιοά εἰ Ιπίεγρτες Τ,αἴπις νῖάεταί. 
νιᾶ, Αρο]ισἀογ. Βϊυ]ιοιμ, ΤΙ. 7. ἱπάῖσα. 
απα α Ματκ]απάο. ια. 

Α ἃ 



ιο 

Φ10 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

1986 Κληνέντερ ᾠδὰς ὃ ὑστέροισι Ὑήσετε' 
Γοιον στράτευμα, σὺν «εῷ, ποθεύσετε. 

ΘΗ. Δεσποιν ᾽Ανάνα, πείσομαι λόγοισι σοῖςν 

(Συ γάρ ω ἀνορὍοίς ώστε μῆ ξαμαρτάνεμ) 

Καὶ αἱ ἐν ὀρκοις ζδεύξομιαι' μόνον σύ µε 1 

1955 Ψοταιὶ ξαοϊοιῖς ρορεοτῖς σαπίή]επας, 

Τα]οπα οχογοϊαπι Ώοο ἆαοςο ἀιοοθίῖς. 

Τήιος. Ὀοππῖπα ἸἨΠίπεινα, Ρ8ΤεῦὈο νοτοῖς {μ15: 

Τι οηΊπα ηχο ἀῑγ]σίς, αἱ ΠΟΏ ΘΓΓΕΠΗ : 

Έτ Ἰδίαπα Ἰαταππεπίο ἀῑν]ηςῖατη : 

Ἐπίγονοι] Νι]]α Ἠσοί {ανοραπί εχεπῃ- 
Ῥ]ατία, οσο ἔκγον»ιτε]οεί, αιοὰ ρηα5ουᾶπι- 
εταί, εἰ νου οτι δυ πα τοροςι!1: πα αάπα 
οηΙΠῃ τῶν Ἑπτὰ ἐπὶ Θήδχις βΗΗ1 ἔκγονοι Ῥες 

Ογασἶαπι νοςαῦαπ{γ, 5οᾷ 56ΠΊΡΘΥ ᾿Ε πίγονοι 
οἳ Ῥτοριῖε. Αάθο μέ οἵαπι Εαρι]απι 4ε 
Ίος ποποῖμο φορες Εωπρίάςς, 5ἱνε, αΐ 
ἌΤοιιγδίιις να], ᾖορμος]ς5, παπα Εαὐι]αιη 
ες Οἶευτο 4ε ΟΡ. 66η. Όναί. πποπηοταί. 
γ]άο Ν]οο]αϊ 1, 1ογάῑ, απῖοῖ πηθί ἀεβαποι, 
Τ,οχϊζομ ρούσυιῃ, οί Ῥαμσαη. ἵπ σοι οἵδ. 

Τίοπι Ραιι]ϊ Γι εορατάί Εππεπάαι. |. ΧΙ. ς, 
9ο, Νεο αὐίοση πυης 1η 1. Ὀκα]]σ. Μ 9. 

ἘΠΙΓΟΝΟΙ. Ερίσοπος αιίεπ Πονοπῃ Οπῃ- 

ηίπο ΕΙΙ6Γθ ΠΙΙΠΘΓΟ, οἱ ΘΟΓΗΠΠ ΠΟΠΩΙΠα Τηθ- 
τησογαέ Ευδία. Ἱω Τα. δ. Ε. 489. 1. 56. 
Ἄεπηρο [ή {μοτε: «4άγας.ἱ «παει Ροίψ- 
πὶοὶς Τ/εγδαπάεν, νεο Ιίοηιεάεδ, (ᾱ- 

᾿ Ῥαποὶ δλοπιείμδ, βατί/ιθπυραϊὶ (}αἰοίαι8, 

ΠΗἰργροπιεάοπιδ Γι ψογιδ. «{ιραταί «4ῑο- 
φπισοιι ει «ρ]ος]5, αἳ Ιἱεοε[ί «Μείοῃ. 

Βαγπιεδ. 
1955. ὡδὰς ὑστέροισι Φήσετε, ιά Ττουά. 

1945. ἀνιλὰς δΊντες ὑστέροις βεοτῶν. οαπζᾶ- 
σα, 1 οδί, πηαιογίαπι οαγηιίπιηι δει ῥού- 
πιαίιπι: υἱ βιαν οτίο, πιαοτίιηι υἱο[επ{ἰῶ, 
τ. 461. µομφῖν ομιδδπν φιεγείώ, (91055. 
ΠΠ, 15. εἰ ῥορ]ος]. Α]ας. 180. 

Ύοιςα απίεορἀθηϊ, Κ,ὺκ ἐστὶν ἄλλως. 
οί Απὶςιορηαηῖς Οὐκ ἔστι πακὰ ταῦτ᾽ ἄλλα, 
Ναρ. 698. 1. ϱ. ἴία, πυπι αἰῑέοτ, [εί οΡΟΥ- 
1εί. Ῥο5.Ίππο νοτιτυτ, «4 μγάίεγ ᾖιώο οτι 
δέ αἰία ἴωσα. οἳ Ἱία Νεδρ. 1161. νιά. εί 
Εἰρήν. ν. 10». «ὨἨαγαῖ. 

1928. ἄνορ.) 11: η] Ἐοτίο, ἀπορθ1εν ας 

Βορ/ος]. Απιϊα. 646. ΟἼο0558: ᾽᾿Απόρθωσις» 
Ῥίαπιαείο, ΏΆΤΙ αζούςν 65: ἰαρδιπι νε] ἰαρ- 
5ιγιπι ετἰσεγο, Ἰάεπι (141ρ. Έγταη. 36. 
51. ἸἈορίετ Ῥασεμ. 560. ΕΒιάσις (.1.. 
Ῥ. 911. ααοά 5εηςι] Ἠω]ας ]οεί ποη «0Π- 
γεηϊ,. ἘῬ]αίιο Ὦο ἸΤιεσσ. ΥΠ. Θεὲν καὶ 
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(αηίιτα { τηε 

ἀγαθὴν Τόλιηνττ- ἐπικαλουμένουε, ἀπορνοῦν 
αὐτοὺς σὸν λἼρον πρὸς σὸ δικαιότατον. Οι 

ὤνορφοὔσαι, Ίαπι Ἰάρ5ι5 ο5ε, νε] }εοσαυῖὲ : 
αὐῖ ἀπορβοῦται, Ρινοπίέω. πο Ιαῦαίυχ, νο] 
Ῥεεςσεί. Λ{αγλί. 

1959. ἐν ὄρχκοις ζευξομαι.] 9ο ὁρκίρισι 
ζυγεῖε, Νεά. Τ95. ὀρκίοισι μεγάλισι ἐνδεδέσ- 
91 Ἠεοτοάοι. 1Η. 19. ἔνορχον Φέσθαι, Ῥο- 
Ῥ]ιος]. Ῥ]ή]οεί. 825. ἈΛαγκί. 

1941. ἀσφαλώῶς οἰκήστμεν.] ὮΟοπιοδίπεπες 

1ῃ Απήριοργαί. Ρ. -95. οἡ. Ταγ]οτ. ἐκ γὰρ 
σου ταν» οὕτως ἔτι ὑμῶν ὑπάρξει, µεγίσ- 
σοις οὖσι» "9 ἀσφαλώως οἰκεῖν' δΊΙπΙΤΙαΠΙ Φ2οἱει-- 

ἐἴππαι δοσιιγὶ {θτιεγε ᾖοίεδὲῖδ, νεται ἸΝομβ, 
Οἶκεῖνς θδί αάπεἰηἰδίγαγέ, τοµετο, ηαοά οἳ 4ο- 
οεηί Ἰεχῖσα. Αὐκο]αίο (αἱ Β]ς, οἱ 1η Ίος 
ἨΏεπιοξίμεηπῖς οἰιαίο) Χεπογποπ Ἠ[ει. 
τας. 1ο. 1}. Ρ. 526. Α. Εἱοπίας οἰκίαν 
τε καλώς οἰκεῖν καὶ π)λιν. Ι46ΠῃΙ Απομνημ. 

μυ. 1Υ. Ρ. το. Ο. εἰ Ίφοταῖες 1απεβγν. 
Ρ: τη. 149, ἐκείνοις τοῖς ἔργοις ἐτιχιρεῖν ἐξ 
ών τώς σε σόλεις ἀσφαλέστερον οἰκήσρμεν, 

κπιν ὃς. Ματ]. 
1949, ὄρκια δῶμεν Τῷδ ἀνδρί.] Ατοινι 

Μάο ἀῑειιπέιΥ διδόναι ὅρκια 5εΙ ὅρκον ἆαγε 
{2β)γαπιάιώ, 1. Θ. γαγε Τμεσθο, οἳ ΤΠε- 
8615 λαμςάνειν νε] δέχεσ-αι αοεἴμεγο ΘΟΤΙΙΤΑ 
ὄρκα», Υ. 1198. εἰ ος Ατὶςιορη. Ἠαπ. 597. 
Ἀοππιωπηιιαπῃ {απωθη γαι ΊΠοΓθ ΡΤΟΙΞΙΗ5 
«οηίτατιο Ἰοηιμπίαςς δοοππόἁπ Ύεπα 
1. Ποσειις ἀῑςὶ Ροϊζιῖῖ δὀιλίναι ὅὄρκον «4γβϊυσίς, 
1. 6. {αορτο μέ «ἁγοῖυὶ ]ιατοπί; εἰ ἵαπο 
Αγοῖνί ἀἰεθγεπέιιγ λαμθάνειν νεὶ Σέχεσθαι 
ἔρκαν, {ο ἰαλο απι οαίΠ.  Ὀεοεπιοδίπεπος 
Ρατασταρῃ. προς Απατούσιον Ῥ. Τη. 79. 

ἐνεστηκνιας δὲ σῆς λίκη:, Σδίδωσιν ὁ Παρα ἔνω» 

ὕρμεν τούτω (Απατουία) σερί σίνων ἐγΛλ- 

μάσων" εδεζατ». ι0ῖ ΒαΤΠΙΕΠΟ 
ἀεαῖέ νε] υοδίι Παδαταπάιπα Αραιισίο, εἲ 
Αμαίυπίις αεοερίί εοπάίοΏοπη, οἱ Γιιγαυΐέ. 
νιάε αὐἩάξ εεᾳαυπίας, (οί Ῥ]ίατεα. Έ- 

Ν τ 
κ” οντος 



πἹκεει δΕοξ 

΄ 

.. 

1940 Εις ὀρ3)ὸν στη. σοῦ γὰρ εὐμωενοὺς πόλει 

Οὐσης, τολοιπὸν ἀσφαλώς οἰκήσομεεν, 

ΧΟ. Στείχωμεν, Αδρωσ», ὀρχίω δῶμιεν 

Τωὸ ἀνδρὶ, πόλει τ ἄξιω ὃ ἡμῖν 

ἩΠρομεμοχδήκασι, σέθεσγαι, 

1940 Ὠϊτίσα». Ἀαϊ {ο ργορίίία υτΏί 
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Ἐνχίσίοπίο, ἵπ Ροδίοτατ! {ωίο λαιίαρίπαα». 

ιο. Ἐαπιις, Αάταςδία, αδ]αταπάἁπα ἆθτωιας 

15 νοτο, οὲ υτοῖ: ἀῑσηα οαπα οηἵτα ΠοΡΙς 

Αηίο-]αῦοτανεταί, ιί οοἰαπη5. 

ΠΠΘΗ. Ῥ. 6895. Ἐ.) ΤΠ ποδίο Ιἀϊοπιαίο 
μας ἀαρίεκ εἰσπίβοαίϊιο Ιοου(ἶοπῖ», {ο σίυο 
απ οαί{ἡ, αὀΏιαο φοτναίατ, παπα 1 αἴυο πι 
σα 65ΐ, 6σο Ίμτο. 5οἀ, Ἰ σαυο πι {ιό 
οαίἠ, ο5ί, 65ο οἱ τι ία )ιγαγαί. {ἱ Βἰατα 
Ἠα]αςοο σειετῖς ποίανί αἆ Τρηϊσ. Λι. ν. 
460. αι αὖ 5 αι Οτασαπα Ιπσίατη 1η- 
τε]]ίσοια οωρῖιηί, 5ΗΠΠΠΠΟΡΕΓΟ 5υπΠί ΟΨΒΕΓ- 
ναπάα. ] 

Ῥορί νετδατη αἱππαπα ἵπ ποπηιι]]ῖ5 οζἷ- 
Ποπίρας ρουιπέαγ αφίογίκεῖ, 5ἴσπιπῃ ἀ6- 
{εσίας. Φεηδαῖ {αρυ]α πΙ ΙΙ πηϊμῖ νιάσίισ 
ἀςθεςθ, πεις ἀο[εςίυτη αἰφαθνα ἱππυῖς Α]- 
ἀῑπα, ἱ αιΙά αΏθῖς, {οτίο Ειογῖέ φο]εηπῖς 

Ιδίο ορ]ορας, ΤΩ μέγα σιμνὰ Νίμα, ἅιο, 

γαἰ ἴδια αἱίθς, Πολλα) μορφαὶ τῶν δαιµονίων, 
ἃο. Αἰίογαπ Ποττη, αὲ αἆ {αῦυ]απῃ πο 
εροσίαπαη, βοσῖ Ροιεδέ ταέ οπη]φοτῖηί Ίργα- 
ΤΙ. Ερίσταρ]ια Ιδία, Εὐριπίδου Ἱκέτιδες, 

Ἱηνοπίέις ἵπ νουριῖς οἀϊαοπίμιις, εἰ ορίπος 
ἵἨ ΝΑΡ, 

Ηεδγεβίη5: ᾿Αναδρομαί" αὐξήσεις, βλασ- 
πήσεις. Εὐριπίδης Ἱκέτισι, Υψιπύλγ, Ἠσες 
νΟΧ ΠΟΠ ηωπο ΙπγοπΙέαχ 1 Ίος ἀτατηαίο, 
(οτίε εχε]ἀῖέ Ροςῖ ν. 3975. ἨἈΝαπι Ίθειιᾶ 
ν. 1010. ΤΙ2οσ6ΒΑΝ ΔΡΟΜΑΣ ἐξ ἐμᾶν, ἅο, 

ποἩ γ1άεο ᾳαοπαοάο Ῥις ἀείοταιιεγῖ ρος51:.) 
Λ4ατγζ). 

ΤΕΛΟΣ “ΙΚΕΤΙΔΩΝ. 
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ὝποθΘξΕσίΙΣ ΙΗΣΟΥ ΒΔΑΕΝΕΣΙΟΥ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΦΙΓΕΝΗΕΙΑΝ ΤΗΝ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ. 

Ου Ἕλληνες εἰς Τροίαν ἀναχθησέμενοι ἐν Αὐλίδι τῆς Εὐκοίας ὑπὸ νηνεµίας 

κατείχοωνο. Κάλχας ὁ µάντις, ἀπορούντων αὐτῶν, εἶπε, τὴν Ιφιγένειαν τὴν τοῦ 

Ἁγαμέμνονος Ατέμιδι δεῖ, ἱερεύεσθαι, καὶ οὕτως εὔπλοιαν γενήσεσθᾳι. 'Ο Ἄγα- 

µέμνων τὴν Ἀυγατέρα µεταπέμσει, γάμους τοῦ Αχιλλέως πεοσπωωύμενο. Ἡ 

µήτηρ Κλυταιμνήστρα αὐτὴν εἰς τὸ στρατύπεδοω, ὡς Ἀχιλλεζ γαμησομένην, 

ἄγε. ἸΤῆς δὲ ἀληθεας ἀναφανείσης, τὸν μὲν ἄνδρα ἐπιπλήσσει, χαὶ τὴν τοῦ 

Ἁχιλλέως συμµαχίαν αὑτῇ διαπεάστεται. "Ἡ δὲ Ιφιγένεια γεναίως τῆς αὐτῶν 

εὐνοίας ἀπογινώσχει, ἐκουσίως ἀντὶ τῆς Ελλάδος 3ανεῦ ἀναδεχομένη. Ἁλλ' ἡ 

μὲν Ἄρτεμις, αὐτὴν ἤδη μονωουχὴ Ἱερευυμένην ἀναρπάσασα, σὴν ἔλαφον ἀντὶ 

αὐτῆς ὑποτίθησιω. "Ἡ Σχηνὴ ἐν Αὐλίδρ Χορὺς ἐκ γυναικῶν Χαλκιδικῶν. 

ίακαοί αἆ Ττοαπι πανὶσαἰατὶ ἵη Αιάς, ΕὈαο. Ροπί, ἀθίϊπεῦαιι- 

ἔατ, αιοά νεπίέας ]ίό ποη αεταί, (δ]ε]νας ναίες, ειιερεησίς 6, τθβροπ- 

ἀῑε, Ιρ]Ισεπίαπα, Ασαπιεπηποπϊθ Πἰίαπι, Ὠίαπα ἱηπιο]αμάαπα, αἴαιε 18 νεῃ- 

ἐπ αά[αξυταπι,  Ασαπιδίηπος Εἰίαπα αοσοικίε, Α ολ] πιρίῖας ΡγΕΧΕΠΒ. 

Μαιετ Οἰγίαπιπεδίτα Π]απι, φμαςί Α ο! παρίαταπα, 1Π σαδίτα ἀιιαίε. Είπε 

το σοπηρετίᾶ, πηβηέϊπα οὔ]ιπσαί, αἱ «ΑολΙ]]ῖ5 Ραιτοσιηία(η φ1δί εοππραϊαῖ. 

Αι Τρ]σοπία σοηογοςο ἴ]]ουπα {ανοτί τοηιμίία!ς, δροῦία Ρτο γασία πιο ἴπ 

«ο τοεἱρίης. ίαπα Υοτο Ί]]απι, Ἰαπη]απι Πππποἱαπάαπι, φατηρίέ, ἴπηιε ]ο- 

ουτη θ]ιβ οθτνιῖπι φρροπί Ὥσεπα ο απ Αμάςε, Οοτις εοηδίαί οκ 

Οα]εἰἀεηρίδιις ππ]εηίδα5. 

5 Ετσο ποιπ Αιάεπεῖρυς, ὲ Χγ]απάετ ἵπ Αχριπαοπίο αἆ Ίαπο {αρα]απα φοχῖρῖς, 

1ηέτ οπἶτω ἀῑφοτίο (Ἠοσας ἀῑοῖε (ν. 168.) Χαλκίδα πόλιν ἐμὰν οοῖ. οἱ 698. ν. 4ε 5ο Ἰο- 

αωίέαχς Στώμεν αλκίδος ἔκγονα Ἀοέμμασα,. Πορ). 



1ΡΗΙαάΕΝΙΑ ΤΝ ΑΟΌΠΙΤ.ΙΙΟΓΣ.. 

ΔΗΕαὉΜΕΝΤΙΜ ΡΕΒ. ΡΕΣ. ΕΒΑΞΜΌΜ ΕΟΤΕΒΟΡΑΜΠΗΜΗ. 

ῬοξςταουῦαΜ (αΤΦς6ΟΓΙΙΠΙ ἄιιοες ΟΠΠΙΘΘ Πα ΟΙ1ΠΙ ϱἶαςςα τε](ιιοφιθ Ρεἱ/{ 

αρραταία {η Αυ]ίάεπι οοηνεηϊδδεηέ, πὲ ἴπάε ραγίίει αἆ Ττο]απα ενεγεπάαιη 

Πανίσατεηέ: ἑππία εοηφεηιηία εδὲ οα]ί ἰταπηιι]]ίας, πὲ π]]ῖς βαπείῦις νειι- 

5, πο 6δδεί πανΙσαπά1 {αοι]ία. Ώυατε οἵπη εχετοῖει5 Ίασ πιο]αςίο ἔετταῖ, 

ο {τιδίτα (επρις ΤΡί ἴετετε: εοηευ]ής οχι, (αἶομα απο ταβροπά{έ, 

Πίαηπα Αι]άειιςϊ Ππιπιο]απάαπι 656ε Τρη]σοεπίαπι Ασαπηεπιποηίς βἰίαπι, αἲ- 

φἩς Ίία Ώταςον {ε]ίοῖιετ αἆ Ἠίαπι πανίσαίμχοδ. Ίια οοηγοσαίο εχετοίέι 

ΑΡαΠΙΕΠΗΠΟΠ ρεβιασις α ΝΤεπε]αο, Ρατ Πετί ἀεογείππῃ, τε αοσεΓδαξτ 

Ρυε]]α. Οπίεταπι απο ἨΠρεπείας εαη Ο]ψιαπιηεδίτα πιαίετ πηϊμοτεί, Ῥτίνᾶ- 

Ππι Πησυπί ΩΜ]άσι, αααςί Α οΏΙΙ (αταεοτιπι Ῥηποίραπι ορείπιο {οτε παρ” 

ἔητα.  Ώοο οοπηπιεηέπα ᾿ο]ἱ πογεταπέ Αραππεπποη, 'Μεπε]αιις, (α]ο]ιας 

βίαια []γθβε». Αίαάιε πιῖφείς Ίαπι αἆ ππχοτεπι Πείοτίς, ΑσαππεπηποΠ, ατα 

ευρετίοσί5 οοηδί]! Ραηίίοτεί, εἰ {πἱήταπα οπἆεπι Π]ία {εττο πο Ροβδεῖ, ηος- 

τα οἰαηο]απῃ α]ίας αἆ 1χοτεπι Πέίετας 5οηδΙε, ἀεπιποίαμς, πε υΙτρίπεπη πηῖῖ- 

ταῖ ἵπ Απ]άεπις ἵπ αιά επίπι έεπρις Ρτοίετεπᾶας Ἠηρίία. Έας απἰε]α- 

οᾶπο θεπί ομ]ἆαπη 5ετνο Άτρος Ρρεπίετεπάας οοπηπη(ΗΕ, εχροςίίο δἶπια] θαταπι 

ἈΙσιπιεηίο. Ύετιπι Ώππο ο ερἰδίο]α ΝΠεπε]αιις, ἀῑῑπι εἰ ἴρ5ε απίε 106θίη 

Ρυε]] αἀνεπίιπι οὔφετναί, Ιπέετοῖρίέ, εἰ αοπέετ οιπι {παίτο 4ε οοπεΙ1 1π- 

οοηβίαηέία εχγοδίμ]αί. Ιπίετεα ϱ οοπίαία Ο]γίωπιπεδίίς ΡΙΦΟΙΙΤΕΩΞ 

αιἰάαπι, Ασαπιεπηποηϊ, Ἰεπε]αο Ῥγαδεηίε πιποίαί, αεδδο {π Αι]ίάε 

1ρΗ]σεπίαηι Όπα ΟΙ πηαίτε εἰ Ότεσε Ιπίαπίθ, Ἠθαιι εᾶπι τει ϱἶατη 

ε556 εχειοῖέα. 19! κἰπιπ]αίηιιε ἸΠεπείαιις δες, ΙΠΠ1 Ίαπι ΠΟΠ 556 1ΠίαρτιΙΠι 

βἰίαπ τεπη]ίθτο, βοίο «αρῖε [ται βιαάοτο, ηο γ]τσίηεπι 58 ϱἀμβδᾶ ρᾶ- 

(ετείιτ οσσ]άΙ. Όιπι Ἠαο Ιηίέετ 1]ος γειδαπίέατ, Ἱπιετίπι αἀγεοία εδι Ο]γ- 

Ισπηθδίτα οµπῃ Π]ία: ππι]έίσηαο πιοᾶίς οχασἰίαπίατ ραίτῖς αβεσίις, ἀππι 

οοηκΙ]ωπι ἆε Ἰησι]απάα Π]ία φιιἀεί οεἶατο. Όια ἆσ το ἀιπι οοηδ]έτιις 

(αἱε]απίεπα αὐ]]9βοί, Ιηίετθα αεοεβδίὲ Αε]ί]ες, εχροδιιι]αίητα5 επι Άσα- 

ΠΠΕΠΙΠΟΠΕ: κα]υίαίιτ α Οἰγίαπιπεδίτα (απηαιη {αίατας σεπετ. Αεπί]]ες 

ἵσπατις ἀεπιϊταίτ. 10ἱ 8εν 15 5ΕΠεΣ, 1]]ε οί εετω 5εοιάα {αεταπέ οοπη- 

τηίςδα», τοπ Ρτοίετί, Ρτοά[ίέηιιε οοπδΙαπῃ τεσὶ. ΙΠπάϊσπαίας Αολ]ες, φιιοά 

αἆ οπάεπα νἱτρίηίς 5ιιο ποπηῖπε εδδεπί αΏιδί, ἵπ οοποῖ]ο ἀε[επάϊί εαπι, πε 

Ρετίπιαίυς, 5εᾷ νἱποῖεας ευβτασίϊ. Ίδη παπι τες αἆ 5ΙΙΠΗΠΤΙΠΙ ΠΠ ητη 



ΙΡΗΙαάΕΝΙΑΙΝ ΑΏΙΤΡΕ. ο τΤ 

5ροοίατο νιάετεία, τε]ίαιιο οχοτοῖέι Ροδίη]απίο Ῥιείαπη, οομίτα Αολί]]ο 

οσα ηϊγικίφ ἀερισπατε Ῥαταίο, 1ρ8ᾶ Πίο πιυίαία θοηΐθηίία βιιαάεί πηαίσῖ, 

βαΐ{1ι6 6950 δρεοϊοδαπῃ ορρείετε Πιοτίθπη, 4Ιδπι οὗ ιαπ υηίις τίιαπι αιιέ 

ιοί ρη/ποῖρες ἴπ οεγαπηϊηί5 Ῥεπίοιι]απι γοσδηῖ, απί Τεπι ἑαπίαπη οιΏί(ή, Ώαοία 

ἰσίίιχ αἆ ατα Ώεα Ίρδα αίάεπη θυ]αία οδί ἵπ Ταυτίσαπη τερίοηεπι: αἲ 

εἶιι5 οσο οαῖγα 5ιιρροδίίᾶ 66. Λ8οἵο Ῥεαοίο πηανίσαπέ (Γῶς], 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

ΠΡΕΣΕΥΤΗΣ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ. 

ΚΔΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

1ΦΙΓΕΝΕΙΑ. 

ΑΚΙΛΛΕΥΣ. 

ΘΕΡΑΤΠΩΝ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

Ἡρολογίζει δὲ ὁ Αγαμέμνων. 

ΘΕΡΑΠΩΝ] Ἠ][ο Ἰάεπι 65 αιῖ οργα 
Πρεσέύτης αρρε[αιατ, οί φυἱ πω Ῥοεπαπη Ππί- 
Πο Ἐαρι]α επι ΑσαπΙΡΙΙΠΟΠΕ Ίπστορριις 
ε5ι, νίάθ ν. 356. εί 5644. Ἠίπο «ο]]ῖσετε 
Πσαί, Ώας Γαῦυ]ας )γαπιαἰἰς Ῥεγδοπατιπι, 
πάέσυπηααε Απίάαυας, ηΟΠ {άΠΙΕΗ αὐ 1ρ5ο 
Αυσέοτε Πῖς Εαὐυιι]]ς ργαΆχας Εις5θ. ΠαΤῃ 
Ίρρο Ἐυπρῖάςς ποπ Ροτυ]ί ἴα]ο παρύεαµα 
αἀπη]ξείςςο. 

ΑΤΓΕΛΟΣ] Άεγδοπω ὈὨγαπιαίίς «οἶ]ο- 
εατί ἀεῦοπί απ Ταῦι]α ΡθχςεοπάχΙΠη οοάεπα 
οτόίπα, απο ἵω Ῥοβηατῃ ἵπσχεςαρ συπί. 

ΑΦσΑΜΕΜΝΟΝ, 

ΡΘΕΝΕΧ. 

σΗΠΟΝ ΡΕ. 

ΜΕΝΕΙΙΑΌὉΣ. 

ΟΙ ΙΥΤΕΜΝΕΡΤΗΕΑ. 

1ΡΗΙάΕΝΙΑ. 

ΑΟΠΙΙΙΤ.ΕΡ, 

ΜΙΝΙΡΤΕΠΗ. 

ΝΤΝΟΙΟΡ. 

Ῥτοἱοβυπ αμίοτη αρῖί ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ, 

Ἠ]ο Παφιο "Αγγελος Ῥοπί ἀεριῖί ἵπ ΟμΙπ- 
{α φεἀᾳς, ΙΠίΕΥ Μενέλαος 6 Κλυταίμνησαρα. 
Ωιοά 5ἳ Ες "Αγγελος, αἱ α]ήππο Ίοσο Ῥο- 
πΙέωσ, ἀΐνετςιας 5ἳί (11 γτάείυχ ο.-ςε) αἩ ϱο 
Διπιοῖο αἱ Ίπσγθοςυας εδ 51ρία ν. 414. 
ἀευιί εἱσπαγῖ, ἜΕΤΕΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΠῑῦς 
Νυκοιῦς, αιαεπιαάπιοάμπ Πί ἵπ ἈΝοείτῖ 
1/ναπῖρεί, ΠἨἱργοϊψίο, εἰ ἨῬαεολίς; εί Ιπ 
Αειορμαπῖς «4εατπεποσίδις εἰ 4υΐδιρ. 

Λ{αγΜΙ. 
ἹΜατ]καπάυπα 5εφυΠέαχ Ἐοομ]οχ. 1Π νοι- 

5Ίοπο Ἠιι]ὴς ζα0. (οττη. Ἀεεί, 



ΕΥΡΙΠΙΔΟΎΥ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ἘΝ ΑΥΔΙΔΙ. 

ΑΠΟΕΓΜΕΝΤΟΜ ΑΔΟΤΠΡ ΡΗΕΙΜΙ. 

ΑΘΑΜΕΝΜΝΟΝ, φπσπι Ίαπη ἱπππιο]αξῖοηί β]ίαπι ἀοςίίπαςςα ραπ/(εβαί, σπα {απιυ]ο 5οπθ σοἩ- 
ασια Ίπῖί, 6υρες Ἠίυς αἀνοπία ἸηΠίροπάο: Πίοταδηιθ 813 εοπ]ιρὶ ἀεροτίαπάας Πάοί εἶας 
οοπιπΕἴΕ, απίθας νυ]ε ἠ]]απα ἁοπηὶ Τη8ΠοΓΕ, πθο Β]ίαπι εἁ οαδίσα ἀποςτθ, ΕΙ ἵπ Ίος Ίοοο 

ΑβΑΠΙΕΠΙΠΟΣ ργῖπια θεπηῖπα Τγοαπί 06] ρτοίεΓί, οί Ἠα]α5 4ποασε Έαβα]α πιεπίοπι αροτίέ 

Οµοτις Οαἱαϊοραπι Ώποιπι Οταοῖα, αἱ αἆ Ἠείεπατι τερθίοπάατα ατπιαά οοπγοπεταηί, 

Υθοβηβοί. 

ΑΓΑΝΜΕΜΝΩΝ, 

Ω ΠΡΕΣΡΥ, δόμιων τῶνδς πάροι»εν 

ΑΦΑΜΕΝΜΝΟΝ. 

Ο Βεπεσ, απίε Παης ἆοπιάπα 

Ἐς Πας Γαδυῖα Ἐ]απας (Ώε Απίπια], 
ΥΠΙ. ς«. 99.) ἆπος Υετεας οπα ἀπι]άϊο 
οἴίαί, απος {απίατα αὐοδί υὲ Ιπίετ «8, 
αὖς 5αρετσυπί, Ἰηγεπία, αἱ πο Ίοευνη 
αιΙάσθτῃ, αὈί εοπιπποάε εχρίατε ροίπετυπί, 
Πϊ5ίς 5ο Παβθηί: 

ἔλαφον δ ᾽᾿Αχαιῶν χερσὶν ἐν ήσω φίλαις 

Ζεεάσσωνν ἥν σφάζοντες αὐχήσουσι σὴν 

σφάζειν ανγατέρα. . 

Ἠσε ἁωὐϊιατϊ ποπ Ρροῖεςί, οι α Ὠΐαπα 

οπιυποῖαία οἶπές ο]ά5 Ροϊθοπᾶ ϱµΠῃ Ρίο- 
Ίορο, ἵπ Ἠαο Ῥγαβδεγίπι Ττασαάῖα, οοΏγθ- 
π]εηεϊςσίτηα σε, γεγδοπέυτηυε Πἱ γοςα5, αέ 
δὲ ποα]εῖ αριά Ειτίρίάσπα ρτο]οςῖ, ἴπ ρτᾶ- 
ἀϊοίῖοπο τογπι ΕαέιχασυτΏ, Ἱπασπα εχἰπἀε 

οσῖέαχ «αςρὶςῖο, {ταστπεπίππα Ἠος εΧ Ύετο 

Ῥτοῖοσο, ανοπι Ρτοίπάᾳ ππς ἀεσιάεταπααδ, 

ἀθουσπίωπα 6556. Αεοθάϊε είαπη, αιοά 

γδίθπια απαραςΙομπα πσααπα αβί 38 

Ἐτίρίάο ἵπ Ἰπ]εο Ἱτασαάϊα Ρορίίαπη 51: 

Ώαπα Ελεςί φαίάεπα Ρτοίοσι» ΙΠάεπα 1Πίοτ- 

- Ἐαῦυ]α εἰίαίωγ Φ{οΡ. Ωτοίίο, ΤΗ, ΧΧΥΠΠΙ. ρ. 195. εἴαίητ, 3ΗΡΡΓΕΞΞΟ {αβι]αρ ποτη]- 
πε. Τη ππατᾳ. ϱ. 594. Γρηήμουία ἱερίέιτ, αδὶ Ίουυ5 ἵπ 
οοπ{ετοπά. ἙῬλιίατομ. Ῥατα]]. (:τ. οἱ Ώοπι. Π. 185, 4. 

Ίοπο 407. Ώε Ιρηϊσεπίω Ἡϊίοτία 
Βισπ. 

γ]ὰε ὨΏεεαπιαίίοπες 1 ραπίϊ Βορμήςία οἱ ΑΙεχαπάτί Φγ]ναπὶ Ὠοε]. 85. ἆθ Ἠπ]ας Έαδυ- 
Ία. πιβίοΓΙα. Ἠαπο απίοπι Εαὐπ]αιῃ εἰοσαπίετ ,αίῖπο τειθι εχρ]]ουίέ Έτακπιις Ἠοίετοήα» 
πάς: ο Ττασαραῑς φε]οοιῖς Η οπτῖοϊ Βερ]ιαπῖ αἆ βπεπι εδί αἀ ία. ΆἈαγπε». 
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Σσεϊχε. ΠΡΕΣΡΥΣ. 

ποσο 
ν 

Στείχω. τί δὲ καιουργ εἲς, 
᾽Αγάμεμνον ἄναξ: ΑΓ. Πεύσει. ΠΡ. Ὑπεύδω. 
Μάλωα τὸ γΊρας τοὺμιὸν ύπνου, 

δ Καὶ ἐπ ὀφθαλμοῖς ὀξυ πάρεστυ. 

Ῥτουρᾶς. 5επ. Ῥτοσθάο. Ουῖά Υετο που] τηο]τῖς, 

Ώεακ ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΠ 2 σα. Αιαάϊες. δοπ. Ἐθδίαπο, 

Τζια επἰπι 5θΠθΟ(ΙΙ{ΘΠΙ ΙΠΘΑΠΙ ΙΠΞΟΙΠΩΏΘΙΗ, 

δ Εη νερείαπα οεμ]5, Ρας. 

οἶάϊε, ἰεδιαπίο {αῦυ]α ατσυπηεπίο, Ῥγουῖ 
ἵη ΜΡΡ. εχη]ρείατ. ΟΡείαί ίαππεη, αιοά 
Ὠΐαπα, οι]ὰ5 ῬεΓ5οπαβ υπῖςε βεςοπιπηο(ᾶ- 
Τα θδέ οταίῖο, οἱ ΑσαπιεπΙποπετα α)οαυ] 
ν]ἀεαίωτ, οί εο 5ΕΓΠΙΟΠ6 υέαέατ, αι ἀε 
ΦΗΤΩΠΙΟ τεῖ ϱΣΙ{ι ΟΠΠΠΘΙΩ δὲ ϱ«ΙΤαπα δί ἆιι- 
ΕΙ(Α4οπΠεΤΏ διδία]]σδεί. Ὑεταπα 1541 5οτι- 
Ῥυ]ο ποη ππασηατα υῖπι Πήριο. ΕἰοΠ ϱ- 
ηἶπα Ροΐρςέ, πέ, ος οἵαι ἅΠαπας, αἆ 
ΑΡΑΠΙΕΙΩΠΟΠΕΠΑ γε] αρδειίεπι, νε] ποη 
αυάϊεηίεπα, ἀῑεία αἶπι; ευ]ας τεῖ οσα 
τημ]ία οχοπηρ]α αριά αἰῖος αυείογες, {πα 
ποπηΏι]]α αριά Ἐνωτίρίάειη, Ἠαροπιας. νἷά. 
Ἠεειῦ. ν. ὅ5. Απάτοπη Υ. 951. 1ρΗΐς. 1 
Ταυχ. 'ν. 519. Ἠσαῦεί Ῥοσγο α]αυῖά 1π 
Ἠαπο Ραγίεπη πηοπηεη{, αιοά νοκ ἄβραυσ- 
σα, µαπ εκ ας Γαῦυ]α εἶίαί Ἠεςγ- 
οἶίας, παςρίαπα Ιπίει εα, ασ θαρετδυΏί, 
ϱΟΙΏρᾶΥθαί. ὝἌθαια επ Ἠεπηρίετμι- 
9ἵο, ΥΙΟ ΞΗΠΠΠΠΟ, α5δεηΩσί ῬοβδΙπῃ, ῬΤΟ 
ἄριστα, Ὑ. ὅἸ. εΧ Ἠας Ἠεςγεμί 6105- 
5α τεροποηί ὤθρανστα. Ῥεᾷ 4ο Ἠου 5110 
Ίοεο. 

Φε]μο]αδίες ἵπ «Ατϊςεορμαπί Ώαπας 
1946. ἔστι δὲ σὸ προεγκείµενον ἐξ Ιφιγενείας 
σῆς ἐν Δύλίδ, Ὑ6Ι55, 4ος 1δῖ ΙΠίΟΥΡΥΟ- 
{αίατ, Πϊ 5αηέ: 

Ἀλκνόνες, αἳ πας ἀενάοις }αλάσσης 

Κύμασι στωµύλλετε 

Τέγγουσαι νοτερῇς πτερῶν 

'Ῥανίσι χεόω δροσιζόµεναι« 

Ἠας ἵῃ 5αρετςβίο {αῦυ]α ἔγασιτα 4π,αγας, 
Άπ Ίοσυπα Παδιετωηέ {η Ποπ παρέδῳ 4Π- 
{6 ΥοΙςπη 154. 3Μιςς. 

1---6. πάρ.ιθεν (ν. 1ΠῇΤ. 862.----Πΐε απο 
ἆ.----εκ Ὠας ἀοππο (Ἰπίτα, Υ. 19. σκηνή) {ο- 
χα5 Ῥτοᾶϊ. ἱο πάροιθεν δόµων. ΑΠάΤΟΠΩ. 
8Τ7. 5ᾳ. στείχειν, ἐλκεῖν. ν. α Ογε]ορ. 87. 
καιουργεῖν θἰϊηυ]ά πονὶ πολ. 1π{α, 
γ. 49. σι νέον περὶ σοί. ὉὈέ Ὠϊ νειδις η 
Ἀπαρορσάσοτιπα {οπηστα τεάϊσαπίιτ, 85ε- 
αιμα 5υπ Μο ΠΗεαίβῖυπα, ου ᾳαοαᾳυς 

Α55ΘΩΣΙΤΠΩ Ῥταῦεηί Ματκ]απάας εί Ἆας. 
στανῖα5, υΙΏ αηίεα οἷς ΙΕΡΕΓΕΠΙΙ : 

Ώ πρέσβ» --- στεέέχω 

Τί δὲ Μαινουργεῖς ---ἄναξ: 

Α. σεύση. Ἡ. σπεύδω. α. τε λ. 

Ὦε ν. ἄναξ τοπ]ία οὐφετνανΙ αἆ Ἐῖρ. 
Ογε]ορ. Ρ. 16. ν. Ἰπάϊῖο. πεύση, αιάϊες, 
υέ Ιπέτ, 1540. εί Ἠῖρροί. 537. ν. Βυῇᾶ. 
Ἡ. ν. µάλα ποι Δὶο πιαἰο επι Ἠεα- 
{ο Ίοσοτο. βΒίεϊηργε]εὶ τοάάϊάϊε: εν 
δολίαί Πἱο]έ πιεῖπι «4ίοΥ, ιά πιει «4ισε 
δεεέπὲ πιος] αἰῑο φεῖπε δε]κτ]ο, ΘΟιοὰ νε- 
το Οε]. Κόομ]οτο πε Ἠις Ῥ6γίπετε, Ἠθ- 
416 νοχγρίς Ογταοῖ Ίπεςςε ν]άείωτ, Ῥοῦ5 
ος ο 5εΠίθηίῖα 5οποχ οοτίαπα αααπάατα 
Ιῃ οο]ῖς αεῖεπι Ἱπ]ασυπάαπα 5εηςῖ55ρ ν]- 
ἀοίατ, Ύπατο νετῆε: ΛΜεἶπι «41ίεν ἰδί δε/έα- 
98, τι πιεῖιο «4ιισεπι δοιέγπέι Πιο 

Ὅ Πορῄη. 
9. σπεύδε. ΠΡ. σπεύδω.] Ὑ ι]ρο πεύση. 

σπεύδω. Ῥογ. 
4. Μάλα σὸ γὔρας σοὐμὸν] Οὺ πιείαπα 

αἀπηϊφίδδθτω σοι (ᾳαοἆ Ἠαβοί, πεςείο απἀς, 
ΠΠΦΥΡΟ Βατηος!]) ϱἱ νε] ἵπ πο εχεπιρ]ατῖ 
Ἰηνθηίββοπη. Ύετα Βεπρίιτα ῬΡοεήέ 6556 
δὴ τε] γὰρ, Υεὶ σόδε Ένα 5εᾳαυπίαή, Καὶ 
ἐφ᾽ ὀφθαλμοῖρ, ὃς. να]άε απηρίρια 5ιηί. 

Λ{αγΛ. 
Ἐχίσεγε τηἩῖ ν]άείατ µάλα σοι απΙΏ εἴ 

πάρεστιν 4µοβιιθ Ύείδα Ρτοχίτπο. Άη Ἰο- 
δεπάυτη : 

Μελέτη γήρας τουμὸν ἄνπνον 

Καὶ ἐπ᾽ ὀραλμοῖ; ὀξὺ πωρέσταν. 

παρέστα», Ἱ. 6. ἀτσέδεξα, εβεεῖ. Ἅισα. 
6---19. ΑΡαππεπποπ αἆ εα]απα »ίο]]ῖ5 

ογηαίυπ οσμ]ο5 ετὶσῖε. ὠστὴρ σίεῖ]α, αέ 
ὥσσρον Ῥ]υτίυπα ίε]]αγαπῃ δἷάιις. φορ. μεύει, 
Ῥτ. ἰπαᾖοῖ, Μετί, απηρυ]αί, 5ο πηονεί. 
Ἐππῖυς, νε] αιωοίοτο Ὑοβδο, ἈΝανῖας 
{γασω. αρυά Βοτῖπ. Ῥ. 30. ἵπ (αεβσμ. 
γορ». Ρ. 55.5. Αραπι. Ου]ά ποειῖ ν]άε- 
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ΑΓ, Τίς ποτ’ ἂρ ἀστὴρ οδε πορὂμεύει ; 

ΙΣὴ νὰ Σεΐριος, έγγὺς τῆς ἑπταπόρου 

Πλειάδος αἰσσων, ἔτι µεσσήρης. 

ΑΓ. Οὕκουν ΦΦόγγος Υ οὔτ ὀρνίδων, 

«σα. Ό 1160 5ίε]]α Ἠερο νελ]έασ οα]ο 2 

δει. Βἰτῖα5 Ῥτορο 5ορίεπιρ]σεπη 

Τ,εροίοπα «σ{θης 1Π πηρᾶῖο 5αρ]πηῖς αἆμιις, 

σα. Ἀοη Ισίζαγ οί 5οπ]ΐιι5 ποαιιθ αΥΙΠῃ, 

ες ὁ Βομ. ἵπ α]ῆάσοπο (α]ῖ5επιο) οα]1 οἶγ- 
Ρ6Ο {θπιο 5Ἡροταί κίο]]α.----Ψϊάε Ῥο]]ας, 
εί διά. ἵη ν, στὼξ εἰ ατώκα. Ὦε 5ερ- 
ἴθτη (ἕπταπορ, δἰεδεπ/αεμ.) Ῥ]εϊααϊριις ν. 
Ἐπιδίαίῃ, αἆ Ταά. Ε. 1155. Ἰπ. 47. οἱ 
Γ]άγπι. αἆ Ἠοππςγ. 1. ΥΙ. 486. Βις Ο- 
χο5ί. 10057. ]οσῖια ὅπσασόρου πλειάδος 

Σρομήματα πα Ὀ] 60ο]. πιοηοαί: ἐξ ἑπσὰ γὰρ 
ὠστέρων ἡ πληιάς. Βίος Ἠ]μες. 650. ἑπτά- 
ποροι Πλειάδες. (Οίεταπῃ Ίωω Ψα]εΚοεπατ. 
αἆ Ἠιρροϊ]νί. 1547. οὐφοτνανῖί, πιο] απ 
νθγδια5 ΤΘΩΙΙΤΟΥΘ ἄσσων, αιιοά οί 1π ἰθχέαπα 
τοεθρί: Ὦε ν. ἀΐσσειν φημαίεπας ἀθ σἰε]]]ς 
αἀλμϊροτ] 5οἱεί, Υ. Βραπβοθπι. αἆ (α[]ϊπῃ, 
ἩἨ. ἵπ Ώε]. 58. Ρ. 2654. ο. απί. Αταϊις 
ΤῬορεΠ.. 194. καὶ διὰ νύκσα µέλαιναν, ὅτ 
ὠστέρες ὠΐσσωσι. οἱ]. Ψ]χσ. 69ος. Ι. 568. 
διιῖάας: µετορῶν, μέσην  λύων, (πιθάία πι 

νίαπα Ἱπεράρης.) Ἠοσγελῖης: µεσσήρηε (5ίο 

]εσειάιιπῃ Ῥγο µεσσόρηε) ὃ µέσος οὐρανοῦ καὶ 
ὠκεανΏ σόπος. Βῖς. Ιοπ. 910. ΑΡρο]]ϊπίς 

οτασα]άπα ἀῑοΙαχ ο.5ο ἵπ ιεαἰῖς ἴθιτες 58- 
ἀῑνας οοἳ1, 239. αλῖ µέσος ὄμφαλος ]οσίϊίαγ, 
αια ἀε το Ρίιτα πιοπυῖπηας αἆ Βορβος]. 
άϊρΡ. Οοἶοῃ. ν. 415. ἈἘτοάσιις νετ: 
ππεαἰατπι αά/ιιο οὶ ρατίεπι αἀδεεπαί. σι- 
γα) ---- ἔχονσιν 5]οπίῖα νοπίογπη (απο υή]- 
Ιαπι) εοπϊπεπί Ἐιπίριπα, ΑΙαπ γεη- 
{οτάτη 5ἱ]οηί απ τεσησί Ιπ Ἠος Ετῖρο.---- 
Εὔριπον, (ν. Βαίᾶ. Ἡ. ν.) Ευτίρυπα Ολαἱ- 
οἰάίσυπα, ααϊ Ειύααπα α Ῥαοϊῖα πιοᾷῖοο 
ραΐ1ο 5εραταί. Ερι αιίοπη Ἰαχία Αιιάα, 
υΡῖ Ίαπι ΑσαιηΘΙΙΠΟΠ οµπη Οτωςσῖς οπδίγα 
ππείαίι5 ο5ί. νοπίππα ῥργαρίο]αης. Ἰπάο 
Τ,ααπ. Τ,. . Ειωρισφιθ (γαλῖέ, οιἰγδιίηι 
Φαπέῖδιιδ τιπα(δ, «λαἰοἰαίσας Ρῤῥεδ αἆ 
ἠπίφιαπι εἰαδδίδι» «4ιἰπ. (Οοπέ. 1Πῇ. ν. 
168. ΟἨα]οῖς ο5ι ορρίἀάιτα Έυῤρωα, οἱ 
Αυ]ῇ5 Ροτίιι5 οί τοσῖιπειι]α Ῥαοίῖα, (αυ 
Ἱπίογ Απίζαπη, Ἰουτίάειη, ἙΠοεϊάεπιαα 
εσί οἰ(α) Ἱία ἵαππεη 5ο Ιπνῖςοπι αἰησιηί, 
υ{ αῦ Ἐατίρο {αη{ΙΤΩ 5ορατοπέιΣ, Ἠϊπο ΕΠΗ, 
Ἠ]ςι. Ναι 1,  ΤΥ.ς. 19. ει”. Ειδαα εἰ ἵρ- 
βα αυιΐα, Ῥαοίίῶ ίαπι πιοᾶῖσο ἴπίογ[επίε 

3 Δ ”/’ , ΄ νὰ ε/ ᾿ 

- ἔμμενὲς ἥμαωτα φΦάντα διώκεται, αὐτὰρ Ὁ 

Πιβίεπίεπι Ρἐγδεφισηι. 

Ειιτίρο, πέροπίε )ηπραέηγ. (Λάάο Ὠ]οάος, 
οἱο, Χ ΤΠ]. 47. 1 1ν. ΧΙ. Υ. 27.) Βατηρεῖις 
Ἠαπο Ἰπ τεπη οἶιαί Τ1ογά! ἸΤ,οχῖο, «εο- 
ογαρῃ. Ῥο6ί. ἵπ ν. (Πα]εί. γα. οι Βίτα- 
Ῥομπ. Ρ. 608. Ιν. ΧΧΧΥ. 67. 

Μορ/ῃ. 

7, σης ἑπταπέρου Πλειάδος] Ἠος ερί(ιε- 

ίοη Ῥ]οἰαςίπ ἐπριέασ οίίαπι αὐ Ἐυτριάα 
Όταςι. 1009. Ἑπταπέρου πε δρόµμηµα 
Πελειάδος, ία ϱηῖτα Ἰεσεπάμπα εχ Ἐδία- 
πιο αἆ ἩἨοπιεγ. Ο4γ5 Μ. Ρ. 1119. 
Οοπ/εγ ΑίΠεΠ. Χ]. ῥρ. 490. 1. 9. Όι 
αυ{ετη 1Ρἱ δρόµηµα Ίπ δρυµήµατα, 5ἱο παι- 
δεύματα τοσίο φοπρέιπα αραιά Ἐιπριά. 
ἨΠρρο[. 11. 1η παίδευµα ἀθσεπεταν]Ιί αριἀ 
Ῥ]ιίατοβιαπα Τῃο5. Ρ. 9. Ἑ. ὙΨιάο Μις- 
σταν. αἆ Ἠε]εη. 1489. εἰ αἀάᾳε Τήεουτίε. 
ΧΙΙ]. 95. Ἡεγη. αἆ Ῥϊιάατ, Νοπι. ΤΠ]. 
Ἱ. “η 

ΦΙπΙ οοηςίε]]αιῖο 1π νὶαϊπία Τιεροτῖς, 
ποΏ Γ]εϊαάιπῃ, διία εδ. Αταθας: 

ποσσὶν Σ’᾿ Ωρίωνος ὑπ ἀμφοτέροισι λωγωὸς 

αἰεὶ 

Σείριος ἐξότι.}εν φέρεται µετιόντι ἔοικώς. 

Ἰγσίπιις. Ῥοδι. Αρίτοῃπ. «απίς Ίμερογεπι 
αιοἀ Ῥίαπε Ιάθπι 

ε5ί, αο Νοςίτί ἐγγὺς ἀΐσσων Ἱ.6ρο Ιβῖατ : 

Σείριος ἐγγὺς τῆς ἑπτωπόρου 

Πτωκάδος ἄσσων. 

στὼξ, πτωκὸς, ἂᾳ Απιπηα]Ι ααονῖς τερίάο 
ἀῑοῖτιας, ταξ Οοἴπίροι 1 αἴποταπι 4ο Απι- 
πηα]ῖ αον]5 οοτηιίο. Ηεσγο»: Πσώ- 
μεν δειλοὶ, λαγωοὶ, δορκάδες» ἔλαφοιι »εβροί, 

Ίάεπι Ραμ]]ο ρο»ί νοκ. λαγωθδεν υέ ΙΠΙςΙ - 

ῬτοίαιΙχ εαπω Βεμο]ίασιε» αἆ Τηεοσπε. 
1άγΗ. Ι. ν. 109. στώκαι, σπτωκάδος 

στὼζ ποη νἰάσιιτ 01 εγτα. Οοηςίε]]αοπῖ 
μις, «ορίοιη εν]ία5 (πρι Εταιοδίμοπες, 
Ἠγεαίπας {απίΙΠη 506Χ. 4196. 

Σείριος ἐγγὺς σης ἑπταπόρου Πλειάδος ] Πας 

ατοποπηῖα ηἩἱ Ρορρῖί οοηρίατο, πηοτ](ο ἀωΡῖ-- 
ίαϊ ᾖο5. Ῥεα]σοτ ἵη ργοαππ]ο αἆ Μαπίμυπ.. 
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10 Οὗὖτε »αλάσσης' σιγαὶ ὃ ἀνέμων 
/ ” ”/ / 

Τόνδε κατ Έυρισον εχουσω. 
Ν ρ» 2 Δ 9). 

ΠΡ. Τ{ δὲ σὺ σκηνης ἐκτὸς ἀΐσσεις» 

᾿Αγάμεμνον ἄναξ; 
/ -- α’ 

"Ἔσι ὃ᾽ ἠσυχία τῆδε χατ Αὐλν, 

10 Ἄεαιε πηατῖς, εί 5Π]εηεῖα νθηίογπα 

(τοα Επίρυτα Ἠαπο τοσηαπέ. 

δει. Ονὶά νετο {ὰ εχίτα {επίογίαπα ρχοχμῖς, 

ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΗ τΤεχ 5 

Αάμμο επίπ] ος», Ἠ]ο ἵπ Αυ]ίάς, 

ΝοίανΙί ζοἩι, ΜΠίοπις. Ἑπταπόρου Πλειά- 

δος] Θδυηί οπίπη δερίθπη Β]εϊαάος α ποφιχῖς 
γετρ]ῖ]ῖα, ἀῑσία». οἱ. Ῥγοάκας. Ὠο Ἠῖς αιι- 
{επ εί ϱαΓΗΤΏ ΠοπηΙμΙῦι!ς, οἱςο. νίάο Εις- 
{αϊι. 1η Τ]1αὰ. οἱ. 1155. Ἱϊπ. 47. ἴ]εοι 
Ῥιάγταϊ Νοίας αἁ Ἰ]]ιά Ἠοπετ, 1αά, 

ο. Υ. 486. Πληίάδα: 3’, 'Υάδας σε, σό, σε 
σ9)ένος ᾿Ωρίωνος. ᾖαγπεδ. 

Σείριος, αΠὐϊ Κύω», (απίς πια]ογ ἵπ Ῥατία 
οεσ]ἀεπία]ϊ ε5ι Ονιοπῖ νοῖπιις, ἵπ Ῥατίο 
ογεπία]! πανῖ Ατσο, Ῥτορο ρατίοπι οσῖθιι- 
{α]επι {αησίί ου νἷα Ἰασίεα. Εἰπσίευτ 
απ ρίαης 1π ροΊρας Ρονίργιογίρα5 δέ αιαδὶ 
εχευ]ίαη», αιί «οἀθης, ἈῬτορίος »ίο]]απα 
Ῥχϊηηατίατη ἴπ ογ6 οαη5, πηαχῖπιο 1νοἱάατη 
Ιπίργ ρίε]]α5 Έχας, να]άο ἵπ οσιι]ο5 οαάῑε, 
Αίάιο Ἠας Ίρδα θίε]]α ρεϊπιαγία α ]ηςς οἱ 
{ι]σοτε Ρ]αιιο Ιηδ]σηϊ Σείριος ἀῑεῖεατ, πατα 
σειριώειν θ5ί εχ]τηῖο φρ]επάστο, Για]σιταγο. 
Οπίστυπ) ν. Αγά ΡΠΦΠΟΠΗ. ν. 996. 5, 
Ἐμαπα Ἠοπηεγυς ]. κ. 96. 55. Ίου οἶάιας 
πον]έ ἵαπᾳιαπα οαΏθπη Οχτίοπῖς, Ιοίάος 
εἶας ταάῖο» ργαά]οαί, ἵρδυπηηιε ρ]ουάί- 
ἀδείπηιιπη νοζαι. ἘὮε {αυα]α, απ. ἵρουτῃ 
Ἱπίες ίο]]α5 οω]οσαέωπι πηατταῖ, ν. Ἐγαίος- 
Έπεη. (αίά5ί6γ. «. 52. οο]]. Ηγσίη. Ρ. Α. 
2. ὅδ. Αρο]μοάονγαπη ΤΙ. 4. 6. 5. οί Άπι- 
Ῥμήαπιπω αρυά Φε]ιοβαςί, Θοσπιαπίςο. ΤΠ Ἰ. 
π. Ουοά α Ἰέρογομι αἰῖπεί, Ἰπιης νογο 
ςαηῖς Ῥεισεηυαίτιγ 1π (αδυ]α Αφιτοποποί- 
σα, οί Ίουις Αταιῖ οἴιαίυς οί ἵπ ὮΠαποπ, 
ν. 558. 5. αἆ Ύὐεπι Ίουμπι βομο]ίαςίος, 
όµεπῃ ΠΡρετιις Αταά Ε.άῑπογ ο 0ο. ἈΤος- 
απιεποῖ ποὺῖς ἀθεάΙί, ππα]ε αΙΙΟίΟΓΟΤΩΑ ΥΘΡΤΘ- 
Ἠοεπα[ε Ρτορίογ νοτῦα µετιόντι ἐοικώ.. ὮΏ9 
νατ]ῖς τηγιῃῖς, αἱ Ἱεροτεπῃ 1μίος κἰάογα 
τε]αίαπα {αυι]αῦίωσ, ν. Ἐπταίοσμοῃ. Οα- 
Ιαδίεγ. ϱ. 64. εἰ Ἠγσίῃπ. Ῥ. Α. 9. ὅδ. 
ΤἸαπηκίραθ]ας ἀεοθπῃ οἱ πονετη, Ώορρε]- 
πΠἍγετως φοἀθείπι οίθ]]ας Ὠμτωσταί. ῥὮθ- 
ομπάιπῃ Ἐταιοκίποποπα Ἱ. Ἱ. ἵπ παρα 
4υτο υπαπα, 1η «οχροτο {τες ΙΠ πάποπιθ 

ἆθ ρορίογῖοιῖ παπα, Ιάεοαια οπηπῖπο 8ερ- 
επι 5ίο]]α Ἠαδει. ΜΙ γετο ποπάιπα 
ουνεπῖε ερἰ(Ποείοη ἑπτώπαροῳ ἆο ἴομογε 
αἀλμΙρίέατα, ϱ1ρρο αιισά 5οἱοππο οί Ρεῖ- 
αἄιιπι φιάθι, «1 ἵη τοπη ΤΠ ποξῖς Ίοσα 
πουπι]]α Ίαπ Ἰαμάανί. Οοπί. Ἱηωρτπιῖς 
Αταζιπα Ἰπ Ῥμαη, ν. 254. 56. αιϊ ΕΡ]αῖ- 
αἆθς Ἠοῃ ΟΙΤΗ {αΗχο Ἰαπσῖι αίᾳαο ἴπ βηε 
εαυάαρ Πας οο]]οσαί, αιιοά οπηπε5 Α:- 
(χοποπηῖ τορρπ/Ίογος αἴηιο ποππιΙ Ὑο- 
{στη Εοοργαηί, 5ο 6οραταί. βεουπάωπῃα 
Ἐταίοριμθη. (Οαίΐαδίι. ς. 95. οο. Ἠεὶ- 
Ἰαηῖς. αριιά βολο]. ἨΠοππσγ. αἆ ΤΠ]. 7. 486. 
5εχ {απίυπα ρίε]] οἰάρτίς Πίας οοηθρῖ- 
οἴαπέατ, Ἰὰ ααοᾶ αὐ αοῖο οςΙΙοσΙΠα ρο- 
(θοηάπΏ οδί, Ῥοάΐμς οπῖπῃ οομ]1ς ατϊβεἶο- 
5ἱς αιαἀτασ]ηία 5ίο]]ας οὐροιναναή, Ἐς Ἱ. 
1. πο] ραΐοῖ, {αυ]απι 5ορίεπα Π]αγυπι 
Ααπιῖς, πγπηρΏαευπη απ «ΟΠΡΕςΓΕίΑ- 
ΤΗΠΩ νοπαβοπεπαι αππαπίῖαπα απο, ΟΠ 
ΟΥίοπ Ίρρας ῬετδεηιογοείΣ, α 7ονο ΙΠ ϱϱ- 
απηδας (πελειάδεε, Ἠϊπο σλειάδες) πυίαία- 
ΤΕΙΩ 11 ΠΠέοΥ 5ίο]]ας (ταπδ]οσαί(]οπῖ 8η58Τα 
ρταρι]ρο, βεαχ πα οευσπι ὨὈής οοποι- 
υπογιηί, ππα, Ἠ{οτορε, εἴιπῃ πποτία]ῖ ἱ5Υ- 
ψπο, ἨὨίΐπεο Ἠσο οοηθρίοῖ ποφι{, Ῥγα Ρι- 
ἀοτε 5οἴ]ῖοεί αἀδρος{ι] 5ογοζΠα 5ο 5υβίτα- 
Ἠρπις (Εταϊορίμοη. ]. 1.) ΑΙ ποίηση Ρ]εῖ- 
αἆμπι ἀοτίναπί α τηαίτο Ῥ]εῖοπε (Πλειόνη, 
Γιληιόνη,) α)Π α Πλείων 5. Πλείος αππις, 
αμ {6πηροτθ Ἠερίοάί αριιὰ ΤΠεβαπος {εγθ 
{απο Ιποῖρίευαί, οὐπα Ρ]εϊαάες οηχεπίέαν 
(Ἠορίοά. Όροι. 1. 181.) α) ἀεπίαιε α 
πλείονες Ἱ. Θ. ᾖίιγεδ, οιῖα ᾖμγες είε]]α 
εωασργναία ἵπ οοεπα Ίοεο ἵπ οσ]ο ν]άθαῃ- 
(υγ. ΠΗορῄβα. 

11. Εὐρπον] Ἐυρυπ Ομα]εϊάίευαπ, 
αυῖ Ειῤωαπα 4 Ῥωοίία πηοᾶῖςο ερα{ῖο 5ε- 
Ραταί. 3ομ. Ῥτοάασις. Ἐδί αὐίεπα Ἰασία 
Αυμάα, υὰ Ίαπη ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ οι1πι ΟΤ02- 
οἳς εαδίτα πιείαϊιιδ ο5ε, νοηίμπα Ρταρίο]απς, 
Ὁπάε Ἰω1σαπ. Τ,. Υ. Ἐπμιήρυξαμο {γα]έν 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ. δώ 

λ ζ Ν / 

16 Και ἀκίνητοι φυλακαί τειχέων' 
Στείχωωεν ἔσω. ΑΓ. Ζηλὼ σε, γέρον" 
7ηλω ὃ ἀν δρῶνν ὃς ἀκίνδυνον 

/ ι) / ι) ᾿ Δ . / 

Ῥ]ον εξεπερασ ἂγνως, ἀκλεῆς' 
λ 1.) -” ας’ .ν 

Τους ὃ ἐν τιμαις ἤσσον ζηλω. 

15 Έτ σισιέ Ἱπππιοία» οιιςίοᾶῖα. ΤΠΙΤΟΓΙΤΙ. 

Απ αὐῖπηιας5 ΙΠίΤΟ 2 σα. Ἐο]ίεσπα ἆμςο {6, 50ΠΟΧ. 

Ἐε]ίεσπα 4ποθαα ἆπσο πποτία]απα, απἴσυπαθ 5ἶπς Ῥετίου]ο 
Ὑπίαπα {Ταηδοσῖί ἴσποίας, Ιπσ]οτῖως : 

Μίπιας νεγο Εε]ίσες ἀιισο 1]]ο», ααὶ δαΠί 1 Ποπογίρης. 

οιγδέπι πιωµίαπεἶθι τας, ΟΠα]σεϊάϊσας 
΄πέῤρες αἲ ἴπίφιαπαι οἰαδείδις Απ. Ψιάς 
Ἠμ]ας Ῥαῦ.ν. 165. ᾖΒαγλος. 

19. 95. ἀΐσσει,] Εαῑίοτ 1αρδιεηςῖς Υ6- 
ΡοπΙΐ ἐκτόσὃ ἄσσε. ἈΝαϊπ αραιά Αιῑ- 
605 ἀΐσσω »ῖνο ἄσσω εἳ ὥττω 4)55γ]αῦάτη 
οί. Ῥϊου». αἆ αγ. Ρ. 501, Αάάο Ὑαἱς- 
Κεπατ. αἱ Ἠωτὶρ. Ῥπωπ. Ρ. 467. Οι --- 
Ῥτοχμπηρί5, ρτοχιιῖ5, ----Ἱ. πε Κοομίοτιις: 
Ουσ {ατα απλ15 {οΠΙΟΓΙΙΤΩ ἀερεγῖς” ἠσυχία 
5ο. ἐστι. Όπιπο» αάμις ἀοπιαίμπι, ΕομΓη. 

14. Αὖλι,] Ααῑῑ ποπηθη τοσὶοιῖς Ῥαρ- 
οσα, αδῖ Οταςοί αἆ Ίτο]απι ρτοξος(ιιΓὶ 
γεπίµπα Ρτωνιο]αυαπί; ἆς αμα Ττείσος: 
Αὖλις δὲ ἀπὸ τοῦ ἐκεῖσε συνχυλ σ.)ῆναι τοὺς 
Ἕλληνας, ὅτε ἐποιοῦντο τὸν πρὸς Τροίαν ἀπό- 

πλουν"' ᾿Η ἀπὸ Αὐλίδο: τῆς Φορωνέως. γαι, 

πέ Ειδία(μῖις αἆ ]]αά. Β. ν. 496. {ο]. 
365. Ἰη. δ. Αὖλις εταῖ Εἰῖα ΕΥ πιὲ, Β- 
11 ερλἰδεἰ, νεἰ, αἱ Ραμσαπίας {οἱ. 96. 
Οσγσι. Αὖλις, κος, θέ Αὐλίς, ίδος, μὲ Θέσις, 

Θέμι:, Κύπρις. Βαγπεδ. 
15. ἀκίνητοι (εισὶν) φυλακαὶ, (φύλακει) 

Ππηπαοίί αἁ]ιις ἵαηί οιιδίοἆος (ποσιιγῖ). 

Η.ΡΓΗ. 
16. Στείχομ:ν εἴσω ] Οοἆᾱ. Ῥατϊδίιεης. Α. 

Ῥ. Ο. οἳ ππατρ. Βατπος. Παῦθιιέ στείχωµεν 
ἔσω φυοά αδίαίας ον. ος 15 οὐδθοιία5 
5µπ. Μαγλι. 

Στσείχομεν εἴσω.] Άιεηι ἐμέις ἔπιιι ὃ Οοὰ 
γεγοςυηάῖιι5 οδί, ϱαΠΏ δἳ {πτιι5 ἶτο αιιξ 1ΠΟ- 
πλίδδεί, αιιῖ εἴἶαπι χοραδρεί. δίο Ψ]ἱγσ], 
Απεῖά. ΠΠ. ν. 9329. 

Όιο τες 5τητηα Ἰοσο, Ῥαηπίμει 2 ϱµαπι Ρτειά]- 
ΙΠΙ5 ΑΤΟΘΠΙ 2 

85. ἀιιο εἰ 111Ρ. Ῥ. στείχωµεν ἔτω. 

4 Μωςς. 
Ζ1λῶ σεν γέρον"] Γέρω», Ῥ]αίατεΙ. ΠΠ. Ρ. 

4Τ1. Ο. Ἰπιο τοφρὶοῖε {Ἴσουτο Ῥυςο, 1)1ορ. 
11 1. 94. γέρον Ἠαρει Ῥ]μιατολί οἀἱίο Α]- 
ἀἶπα, Ρ. 471. ὮῬον. 

16---19. Αριά 8ίοῦ. Οτοι. Τ ΥΤΠΙ. ρ. 

351. 16---15. Ῥ]ίατεμ. ἆο Τταπαυ1]], Απ. 
ΤΙ. 697. ΆἈιγη. 

Ζλώ {οΠευπα Ρταάΐσο, δίς ορπ(ῖε5 αρ. 
Πορ/α. 

18. Βέον ἐξεπέρασ᾽ ἀγνὼς,) Πιιε δρεςία! Ἱ]-. 
114 λάὈε βιώσας, οἱ Ουἰάἰαλιιπι: (ος οιῖ- 
Μεν ὀ6πιθ φιῖ {αἐιιῖέν ὀεπιρ υἱπίέ, εἰ ἐπιέγα Ἰογέιι-- 

παπι ἀεθεί φιεῖδφιι Ίπαιθγε διαηπι. Ἰαγπις». 
ἐκπερῷν βίον ἰταηδίσετο (εηρας νίία,, 

νΙίαπα ἀεσετο, Ῥτο 41ο αἰδὶ ἄγεω, διάγειν 
γιά. αἆ Ογε]ορ. Ρρ. 178. ομῖ ορροπΙεα 
σείβειν βίον, αἳ 5Ιτηϊ]]α. Ἠ[εά 950. ]οσίεατ 

ἀκίνδυνιν βίον ζᾶ». ἀγνὼς Ισποίας, ααθπα 

ΠΘΙΠΟ πον]ΐ, αί ἴπ οΌσομτο υὶνί. Εοάρπα 
τοῖς ἀκλιὴς ἃ κλέος (σἱοτία) Ἱπσ]οτίας, 
που εἶατιι», οε]εμοτ. ΠΗἱρρο]γι. 10359. ἆν- 
λεῆς ]αησίαγ ΟΙΙΩ ἀνώνυμο. Εῖ ορροπὶ- 
ΠΙΥ (ΑΙ, απ] ϱδί ἐν σ.µαῖς ηπῖ Ποποτίρα5 
5ιπηπαίς απσίέμτ, ἵπ 5Ιπηπα ἀῑσηϊίαίο ο5ι 
οοἩδμεας.  ΈΏσοπο Ι4ἱΏ ο ΙΠΙ 5 Βατηο- 
5115 οοπί ια] 1]]ἆ πο ΙΡ ππμτη λά9ε βιώσας. 
Πτοια Ονἰάϊαπαπα, Ἐτϊς, 5. Μοάιοοτίιαϊο 
{ωίία5 Ῥορ5ο αἰίῴιτειη νίνοτε, αὐαπα ἴπ 
«ρ]εηάϊάα [οτίαπα νἱά. Ἠπεά. 199. ὨἨΗὶρ- 
Ρο]ψι. 1019, 1111. δαρίας 4αοφ1ο νοτα 
Ώως αίηιε εσιεσία 5εηίουίια α ροθιἶ5 αλίς 
Ρα5δίτη {ταάιαν.  Ῥτοίοσίο ααῖ απηπαῖς ἴπ 
Ἠοποτ]δις δαπ{ οοπδιμα{1, ο05 5ο]οίη 15 {ο- 
Ποϊνδίπος ρταἴκαντο, Ἱοοί πηἰαῖπιο ο- 

η] ΗΤΩ οτί, αἴηις πηαχἰποῖ» ουτῖς οί 5ο]]]εῖ- 
(αάἰπ]οις απείάιαο Ῥγοπιαπίαν. πάς Π]- 
Ιἀἀ Ἡοπιογ]: ὦ μάκαρ Ατοιἒην κεθιζηγενὲς 
ὀλβιοδαικων. Φοὰ Ιρ]άεπι ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΗ : 
Ζεύς µε μέγα Κρονίδης ἄτῃη ἔνεδητε βαρείη. 

Ῥ]αίατοὴ. περὶ εὐθυμίας ἆμπι ον Ύγ. 
οἶίαι, φοπυῖε: ἐξοθεν οὗτος ὁ µακαριὴς 
ὕπλων καὶ ἵππων, καὶ στρατείας περικεχυµέ- 
νης" αἱ δὲ τῶν πα.ῶν Φωναι πφὸς τὴν πενὴν 
δοζαν ἔνδοθεν ἄντιμαστυρουσι, 1ο φρηῖί 
8οηποκ Ἡ. |. καλόν, Ὀοππ, «ΟΠΙΠΙΟάµΠΗ, 
ἀθεις, ογΠατησΠΕΙΤΗ, ἐνταῦρα 50. 1Ππ ΦΙΠΙ- 
πηῖς ΏΟΠΟΠΙΡΙ5 οοπδεϊεμέαπα 6556. (Φα0ΐπί, 
ἐστι) ἐστι (Ἠσαί]. ἔσσιν) σφαλερόν, το Ἱι- 
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90 ΠΡ. Καὶ μὴν τὸ καλόν γ ἐνταῦθα [ίου. 

ΑΓ. Τοῦτο δὲ γ΄ ἐστὶν τὸ καλὸνι σφαλερόν" 
Καὶ τὸ φιλότιμον 

Τλυκὺ μὲν, λυπεῖ δὲ προσιστάμεενον. 
΄Τοτε μεν, τὰ "εῶν οὐκ ὀρθωνέν- 

90 δε. Αίαιῖ ἆοοας Πο ἐδὲ νῖία». 

"σα. Ἠοε νετο ἆσεις ο5ί ]αργίουπη : 
Έτ ρεϊποῖραίια5 

Τυ]οῖς αὐ]άεπα εδέ, 5εά πιο]εςεῖα αββοῖέ ουΙΏ αἆοςε, 

ΑΠαιαπάο επῖπα Ώεοσιπῃ ου]έας πο τῖέθ Ῥετασίιις 

ίσα πέ Βαρρ]. 518. απῖ ]οσις οοπΙραἵαΠ- 
ἅᾳς επι Π]ο τση (Βωεο], 1Π1. 80.) 
Τγὶδίε ζιμι5 οεί. ααοά {α1]Πε, ευϊ πο 5α- 
Ὡς ερτίο Πάοεπι Ἠαβετο Ροίε», Ἰυυτίομτη, 
ΙΠ{ΠίΩΤΙ. ΟΟΠΙΔΠΙ ὮἨΟΠΟΣΥ65 ΠΟΠ νοτα 
Ἰαπο ποὺῖς νο]αρίαίοπ Ῥγαβρεπί, 4 ατα 
νιἀεπίατ. - Ἠοο 5εηαεπίῖδιι αεουταιῖας 
εχροΠΙυΤ. σὸ Φιλότιμον εἀρϊἀϊίας σ]ογία», 
Ἡοποχυπῃ, Ππρεγῇ. Ίος Ῥοπί νἱάσέιτ 
ἸΜιςστανῖο Ῥτο ἔνσιμον υὲ Ἱπέτα 549. υὈί 
Ἠεαιβίας Ρε φιλοτιμούμενον, οΏ]θοείαπῃ απ]- 
ῬιΠοπῖς Ιπίετρτείαίατ, ϐἱ αἀδιπίς, Ῥο55ο5- 
5ἱο ΘΟΓΗΠΙ (ΊιοΠΟΓΙΠΙ) 5. Ιπιρογῇ, σ]ο- 
το, ἘῬτοάσις νετ: οὐ Ηῖς ορϊσίηέ 
αἴηυε αἀνεισαπίτιτ, πιο]εςίῖα αβΗεῖαπ{. τότε 
--- σόσε ΤΩΟΧ ----ΠΠΟΧ. Τὰ 9εῶν (5ατα 5. 
ου]αις Ώεογυπι) οὐκ ὀρθωθέντ᾽ ποῃ τα 
ομφειναία. ἘῬτοάσρας Ιπιε]]]σίί 5ρτείαπι ας 
περ]εείαπι ΈΏεογαπη το]]σίοποπῃ, ασγῖβεῖα 
Ῥαγιπη τ]ίε Ῥετασία, νοία ΠΟΠ τεάάῖία, ὦνί- 
σρεψε 5ο]επί ενοτίργε 5. ονετίιηί 1. ϱ. {Ι- 
Ῥαπί νΙίατη, οχο]ίαπί «ο]]ιοϊειάϊηπος, Ῥαι]ο 
Ῥοσί δ,ακναίειν, αοᾷ εοἆσπῃ το. Ὠο Π. 
ν. νά, Ώηος αἆ Ογε]ορ. Ρ. 189. οι δις, 
αυῖ εκ Απσίορμαῃ. Εσε]ο». Ίοσμπαῃ αβογί 
πΡῖ διακναίειν οδί νεχατο, ππο]εςίῖα α{ῃςογο, 
γνώμαι Ἰαά]εῖα Ποπηϊπιτη, δυσάρεστοι φιῖθας 
ἀϊθῃεί]ε ει τεδροπἀετθ, Ῥ]αεστο, ία τί 
Ῥ]απο οἵηπί πορῖς εοπίρπΗϊ, 5. Ἱπ]ασυπάα, 
διέκναισαν ΘΟ46ΤΏ ΤΠΟΔΟ 11ο απίθα ὠἀνέτεεφε 
εχρ]απαπάυπῃ Ῥεγ σο/έγε. ν. Ψϊσετ, Τ4ἱο- 
Ώδτη. Όταρο. Ῥ. 904. οἆ. Ζειιπ. απί. Θι]- 
Ῥα5 αάάε Οε]. Έτηεςι. αἆ Χαεπορη. Με- 
πποταῦ. ΠΤ. 4, τ. Ὑα]εκεπατ. αἆ Ἠρρο]γε. 
Ρ. 265. 1π Έγοστη. δὶς Ἐιτίρ. πρ]. 935. 
Οτερί. 708. Ββίηίο], βίον 5. ημας. Ἠομβ. 

19. ἧσσον ζηλο. ] Βίοῦαας Ῥειτη. ΤΝ. 
ΡΥΟ ζηλῶ ΠἨαῦεί ἐπαινῶ: πε ποδίοτ Ἠ1ρ- 
Ρο]γί. 964. Οὕτω τὸ λίαν ἧσσον ἐπαινῶ ποῦ 
δὲν ὤγαν. ἸΜανγχ]. 

90. ἐνταῦθα] Δηλονότι ἓν ταῖς σιµαῖς. 

Π}οάσι:δ. 

91. Ίμεσε ἐστι. ἍἨεαίμ. 
32. Καὶ σὺ φιλότιμο] ἸἨΜείαιπι ρορεῖέ, 

σο 

νε], καὶ φιλότιμον' νε], τό σε φιλόσιμον. 
4αγλ!. 

σὸ φιλόσιμον] Ῥοπί νιάθέαχ ρτο τὸ ἔνσι- 
μον, υἳ Ἰπΐτα ν. 949. ἸΜείταπα Ροττο Ῥο5- 
{π]αί σό σε φιλόσιμον, ᾳαοᾶ πες Ματκ]απάο 
ἀϊδρ]ςσαί. ΛΜαιςσ. 

96. Τλυκὺ μὲν, λυπεῖ δὲ προσιστάµενον.] 
Ἠωυηο ΥΕΙΡΙΠΙ παραδε Ἰαςμο Οοπιῖσιας 
αρυά Δίπεπαιπι ΥΠ. 10. Ρ. 944. Α. ο 
Χαιρεφώῶν δὲ, καὶ µάλ’, ὦ βέλτισσ’, ἔφη, Τλυ- 
κὺ μὲν, προσιστώµενον δὲ λυπεῖ πανταχῇ. 
Εάἴίμχ, καὶ μάλιστα, υί εἳ αὐτίκα µάλισ- 
σα ΡΙΟ αὐτίκα µάλα αριᾶ Ὠϊοῃπ. (Ἠγεος- 
ίοπι. ΟΥ. ΤΙΓΧ. Ρ. 576. ἍὮῥΡογ. 

98. Οὐκ ἄγαμαι ταῦτ᾽ ἀνδρὺς ἀριστέος. 
Ί.οσε ἀριστίως οχ Μίοῦσο. (γ{ά. αἲ Μεά. 
δ.) Ῥογ. 

Οὐκ ἄγαμαι] Πτυης Ίοευπα Βίοραιις Ἠα- 
Ροί Πία]ο 1068. Ρ. 450. οἀϊεᾶοπίς ἨΗιασοπῖς 
Ο6τοίΠ. Βαγπε». 

98---54. Ἠιπο Ίοσμπι Ἠαῦεί βέοῦαειις 
Τη. 105. Ρ. 450. εᾱ. Οτοβῖ. Ἀοῃπ σαι- 
ἀθο Πῖ5 ---- πο Ἰαμάο {α]οπα ἵπ ρτϊηεῖρες, 
Γογά εί τηασπο Ἱππροταίοτε πιοηίεπη. «απι 
ορίρπάετο οἱ γα], υΙίαπα Ἠπππαπαπα πια ]ῖς 
εί σαιά]ῖς οί ερτιιπηπῖς πη]χίατα 6556, Πθ- 
ας πι οἶπε αἰτοτο Ῥοσεμ]αγί Ῥο55ο. 
Έ ιαπ οιΙάρπι 5εηίεηίΊαπα οστοσῖο οί α]ί- 
Ρί α ροές Οταςῖς εχρτεςσαπα Ἱεσῖπηις, ταέ 
Τταςβίη. ΒορΠος]. 1396. 444. ΏΈῬ]ιτες ο]ας- 
1ηοάΙ «οπίεη!ῖας γερετῖος ἵπ Ἑ]ιίατοῃ. αἆ 
ΑΡο!]. «οηςο]. ν. οι Ῥτονετρία Ἠοπιο 
ια εἰ Ομιΐπιιπι Ίιοπι πιανοῖ. 6ξ. Ἠσοτο. 
Εαγ. 1514. Έτο 60 πιοιι ιέσαιιάἶα ἑαπέιτι 
6οπισδεφιιατῖν, πιαίι5 εδ ---- ἀῑεῖί 56Π6Σ, ΠΟΠ 
Ἰά6ο {απίωτη, αέ 5ο] Ῥουῖς {Γιθτοτῖς (ἐπ) 
ὤγανοτε) τε σεηπυΐέ Αίπεις. ΟΕ. Ῥτονει. 
Οαπι Ώεο αιῖξααο σαιἀεί οί Βεί, οί ἵπ- 
{τα ν. 161. 5ᾳᾳ. φυτεύεν υἱ φιτύεν ἂθ ρᾶ- 
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τ’, ἀνέτρεψε 91ου" 
. --  Ἡ 

Τοτὲ ὃ ἀννρώπων γνώμµαι πολλα! 
/ 

Καὶ δυσάρεστοι διέκναισαν. 
. ΔΝ 

ΠΡ, Οὐ. ὤγαμαι σταῦτ ἀνδρος ἀριστέως. 
3 »] ν .ν / 9.3 ΄ 3 3 Ν. γα 

Οὐκ επὶ πᾶσίν σ εφύτευσ αγα»οίς» 

95 Ἐνογαί νΙίαπη : 

ΑΠαιαπάο Υοτο Ποπαίπασα οπ{επέῖςο νατίαῇ 

Ἐέ ταοσοςα» τηα]θ Παβοαπέ. 

δεπ. Ἀοπ ]αμάο Ιδία ἔπι γῖτο ρεϊηςϊρθ. 

Νοι αἆ οπιηῖα Ῥοπα σοηιῖί {Ε, 

ἑο αἀμ]ροαιϊ οὑξεγνανίτηας ἴαπι αἆ Ττα- 
ομίπ. βορ]ος]. 511. εἰ ἵπ Τπάϊος, Ιέεπῃ. ν. 
51---55. αἀάρ Ῥαχπες. αἆ 1ρΗσ. Ταχ. 
5. νητὸς ἔφυς, (ὑπάρχεις) Φιοῦ, ὃ. 105. 

Ἰαῦεί πᾶσιν ἔφυς ἀγαβδοῖ, αιοᾷ Ρροειυῖ 655ε 

αῶσι σ᾿ ἔφυσ᾽ ἀγαθοῖς, Οοάά. Ῥαν. Εά4. 
νε. εἰ Ῥ]μέ. ἄε Αιιάϊεπά. Ῥο6ί. Ρ. 55. εί 
Όοης. αἆ ΑΡ. Ρρ. 105. Ἱεσαπέ (πιοπεπίε 
Ματκ]απάο) απᾶσι σ᾿ ἐφύτευσ, Ὠϊδί ααοἀ 
Ο0οἆ. Α. Ῥτο σ Ἠαθεί Σ. Τάἀειπαιε νι]- 
Εαίαπα γεταπῃ Ραίαέ. Ἠείοσ Ίπας Τά Β]- 
Ρίο αἁ Οἴεετοῃπ. Ερΐ5:. Τ,. ΤΥ. δ. Τίσπε 
φιοπιἰπίασε {ε Ιιοηιίγιθηι 6956 πιαέιπι. 1Τ9ὶ 
αὐμίεπα Ρροίίας αἆ ποοθδΣἰίαίθπω πποτῖθηςϊῖ 
Ἠου Ῥετίπεί, κἄν μὴ σὺ Ὀέλες. ΌὉοπ- 
τηοάε Ἱϊςο Ῥαγπορίας οοπωραταν]έ 1]]αά Βε- 
ποσα: /)ιοιπέ υυεπίεπι Ταΐα, ΛΤοζεπίεηι 
ἐγαλιώιΐ, ααοά εστεσῖε 5ιαν]δείπηια5 Ποδίες 
Ῥοΐξία Ἱπο]γέας ἱο {ογο ἐταησευ]τε; (σε[ες- 
δεἰε Γ]μτέ ἀετ δεπιέτς Ίιπιδ αἰε ἀπγο] ἆαδ 
}ιεῦεπ, δαπχ:, τυεπι τωΐν ουἰὲς σε], ᾖατέ, 
Ίυεπτι ωϊγ τυιάεγοίγεδεπ. Τὰ 9εῶν οὕτω νε- 
ρόµισσαι ὙἨΠυδοτανῖας τηανι]{ βουλομέν, ἔσ- 
παι. Φος Ύαοᾳυο ο. Φήμ]π. Ίτα Εὰά. 
Α]ά. Μ5. Ε. σὰὼ τῶν 9εῶν. Ἑ]ιίατοΙ. 1π 
Οοπεοίαῖ, αἆ Αρο]]οῃ. Ρ. 179. ο. Βιερῃ. 
πῶν 9εῶν οὕτω βουλομένων ἔσται; ιοά η 

γυη]σατῖυις Ηθγῖ οιηπῖδας Ἰοσί {ε5ίαίι 
Ῥαγηορῖις. ῥῬίορερας οπηπίἁπα ρ]αηῖςθίπης 
σὰ Φεῶν οὕτω νενόμισται. ΤΙ. 105. οἆ. στο-. 
ΠΟΥ. αοά εἰ ῬΒατπες. τεπεπάππα Ῥμίαί, 
Ματκ]απάας οὔδειναί, σὼ βουλόμενα 6ἳ σὸ 

: βουλόμενον, ν. 1970. 6556 φὸ βούλημα. Ἅ)ε- 

ογιπι υοζιπιίας ἱέα ]ιαδεί. ος (64ἱρ. (ο- 
Ίοη. ν. υἱε. εκρτεδςυτΏ Ἰοσίταχ πάντως γὰρ 
τάδ ἔχει κΌρον. Ἐλδὶ πο] ---- ροτίοιτο χ6- 
οἶδες ---- ταία πααλπεπί αι ή νο]απε. 
Ἠαν 5επίρηίία 5αρίας αραιά Ῥοδίας ]εσῖ- 
{ατ. Πεουτῃῆέ 4ᾳαοᾳµο ἴπ πηρηίεπη Π]ιιά 
Ῥοεία Αταρῖοί αυ ΤἘρπ Αταρςμά οἶεαίῖ : 
Ἂς «αἶείοτῖς, Ὠαπα οιιοά ἀθοτενίε Ίεις, 
Ποε: Ἐπί το οοπηπηῖσσα νου, Γδίο, οτίε, 

ος. ΤΥ. 

πα οσ]άτα ΤηΟΥετο Ῥοΐος οί πποίιτη 56- 
ἀατε, σίαϊα5 τηιίαίαχ εἰς. ᾖ}ορῇα. 

90. Οὐκ ἐπὶ πᾶσίν σ᾿ ἐφύπευσ᾽ ἀγαβοῖς,] 

Ρίοῦαις Βεσπι. ΟΙΤΙ. εἶϊαῖ πῶσιν ἔφυς ἄγα- 
Φοἵε. αιοᾶά Ρροίμῖί 6556, πᾶσί σ᾿ ἔφυσ ἄγα- 
Ὁ τε. Οοάϊῖσος Ῥατίδίοηςος, Ἐάῑί{. νείιις- 
{α5, οἱ Ῥ]ωίατεμας Ώο Αιάϊεπά. Ῥο6ι. Ρ. 
59. οί 0οηςο]. αἆ Αρο]οπ. Ρ. 105. Ίεσυπε, 
πῶσί σ᾿ ἐφεύτευσ᾽: ηϊςὶ ᾳαοά 0ο. Α. Ῥτο 
σ᾿ Ἰαυεί δ᾽. Ὑ α]σαίατη νετατΏ Ῥιίο,. Λατ. 

γ/α]εκεπατῖας ἴπ Απποί. αἆ Ῥμα]ατιη. 
Ρ. Χ Υ. οοπιραταί αἆ Ἠατς Ίοεαπ Ὦμα]α- 
τιά. Ὦρ. Χ Χ. Ρ. 103. 1Ο. γεννᾶται ἕκασ- 
σος ἡμῶν ἐπὶ µυρίοι κακοῖ. Ῥηϊμίετ τος- 
{οτ 1π Φρρ]. 684. 

"Ἡ πᾶσιν οὖν σ᾿ ἔφυσεν ἐξαρκεῖν πατήρ: 

Ἰαιάαί Ἠος νεγεας ἙῬ]υίατο]. ἵπ Οοπφο]αί. 
αἆ ΑΡροβοημ, ἘΤ. ΤΙ. Ρ. 105. ΑΙά. εἰ Βας]]. 
Ἰοσιπί ἔφυσ' εἳ ἀεϊπάε σῶν Φεῶν οὕτω βου- 
λομένων ἔσται ῬθΥΡΘΙΑΙΙ. οαεοῦ». 

59. κἂν μὴ σὺ Δέλης, αἴς.] Πιο τείετ 
1]ιά Ῥεπεσα: Ὀιοιπί Ιοεπίεπι Γαΐα. 

Δ/οΙεπέεπι Έταβιηε. Ἠαγπιεδ. 
55. Τὰ Θεῶν οὕτω νενήµισται,] (οἆά. αγ. 

Α]άϊπα, δὲ οερίθτ Ἐάῑίί. Ῥτο νενόµισσαι 
Ἠαῦεηί βουλόμεν ἔσται. (παπα ΥεΓαπῃ 655 
Ἐπιριάϊς πιαπυπα ποπ ἀμΡίίο, 5ἱ ΡΤΟ ἔσται 
Ἰεσαίιχ ἐσσι. Ἑι]ιίατεμας αποφυε Τ. Τ1. 
Ῥ. 109. οἶῖαί βουλομένων ἔσσαι. 1Ιάετα εδε 
σὼ βουλόμενα αιοὰ σὸ βουλόμενον (αἱ ν. 
1970.) 1ὰ οί, σὸ βούλημα, «Ι2έογιηι υοζιύι- 
έας ἱία λαδεί, ὨΙ δἷο νο]υμῖ. ΔΛ{αγκί. 

τὰ Οεῶν οἴσω βουλόμεν ἔσται.] Τα Ἐν. 
Α]ἱά. Μ5. Ἑ. τὰ σῶν Φεῶν. ἙῬιαίατομις 
Ιπ Οοπηφο]αί, αἆ ΑΡρο]οπ. Ρ. 179, Ἐά. 
ΦίοΡΗ. σῶν Φεῶν οὕτω βουλομένων ἔσται. 
Φιοῦεσιις οπαΠΙΙΠη Ρ]απΙδείτης σὰ Φεῶν οὕτω 
νεγόµισται. έντά, Μεά. 179.) Τή. 105. 

Τά. Οτοι. Ἠνας. 
νενόµισται,] Πα δίοῦας ]οσῖί (υ]ο 100. 

Τία Τσο (τοῖας ἵπ Τχοστρίϊ5, Ησεί νυ]-΄ 

Ῥ Ὁ 
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 Αγάμεμρον Ατρεὺς 

Δεῖ δὲ σε χαΐρευ, καὶ λυπεῖσθαι' 
λ λ Σ/ ο λ λ / 

Όνητος γαρ εφυς: κάν µη συ δέλής» 
-- / 

Τὰ «)εῶν οὕτω (βουλόμεν ἔσται. ' 
-ἃ Ν ” ’ 9 / 

Συ δε λαμπτηρος Φάος ἀμπετάσας. 

3δ Δέλτον τε γράφεις 
. Ἶ -” 

Τήνδ’, ἣν πρὸ γερὼν ἔτι βαστάζεις. 

Καὶ ταυτὰ πἀλιω γράµµατα συγχεῖς, 
Ἆ / / ΛΣ) ΄ 

Καὶ σθραγίζεις, λύεις τ ὀπίσω, 

50 Ο Ασαπιεππποη, Αίτοιις: 

ΟΡρογίεί επίπα {ο σαιἆοτε, οὲ ἀο]εγε; 
Ἐς οπίπι πποτία]15: οί, οεϊατηςὶ {ὰ ποπ νο]ῖς, 

ῬεοσυπΏ ος οί νο]υπίας. 

Τι νετο 116θίπες ΊάΠ1εΠ αροτίθῃς, 

55 Ἐρίδίο]απα 5οπθῖς 

Ἠαης, 4παπη αἆπιο σετῖς 1Π ππαηῖθ5, 

Ἐν εαςάοπ Πέετας χΗγδα5 οοπ{υπ(15. 

Έη οὐδίσπας, εί Ρορίεα γεδίσηας, 

σατος Πγϊ ΟΠΕΣ ]ασοβαηπέ βουλόμεν ἔσσαι: 
ααατο 6ί ΏΟ5 νενόµισται Ῥτοβραπωὴς. Ἐλίαπα 
σθί ρα]ο Ἱπίτα αἲ ν. 1270. σὸ βουλόμενον 
Ἰεσαίέιτ, υέ τοοίῖας 5αΏ9 Ῥοΐθςί Ἰᾳσί ἵπ 5ἵπ- 
συ]ατῖ, Οὐδ) ἐπὶ σὸ κείνου βευλόμενον ἐλήλυύα. 

- βατπιεδ. 
Ί,μεφεπά. βουλομέν ἔσται. Ἠορ[α. 
54. 355. ἀμπετάσας, 3ΡΘΤΙΕΠ5, ἄ0ζεΠ- 

ἀεπς ΊαοεγΠε» ΊάΠΠΕΠ. λαμπτὴρ Βυ]άτο εσί 
{ακ οί Ἱμοσγπα ἵηπ ἆοππο αοεηῃδα. Ἰάσπι- 
αὖε Ίοειπι αΏετί οκ ΒορΙ. Ά]ασθ.. δέλτον 
{αρια]ατη, Ἡ. |. ερΙςίο]απ. ΟΕ. Ιπβ, 109. 
155. 507. 891. 894. εἰ ν. 98. ἆγ. δέλτου 
στύχα. ἈἘυτρῖάς ππαπάαία Ῥει ερὶςίο- 
Ίαπι αἆ Ο]γιπεπιηοεδίταπη ἁπβία ἆο αγορδδεπάα 
Τρηήσεπῖα Άμα υπ ραϊι Ασαππεπηποπϊ 1ραῖ, 
Ἠ!ςιγς νετο Οτοίεηςῖς Τ]γδδετη εἶαὮῃ Ασα- 
ΠΊΘΙΙΠΟΠΘ Ά[γεεπας Ῥτοίοσέαπα ἐταςῖε, {α]- 
σα5 Ἰτίοτας, ίαποαµατω αὉ ΑσαππεπΙποπε 
πηΐσδας, Γεγεηίεπη. ὮἩ. Ῥαδθρτίαις ΡἱοίΙΥΓ. 
Ἐάάυδος. ἵπ Ύαςο. Ρ. 17, 18. Τ.Τ. Συγχεῖς, 
οοιζαπᾶῖς, ἀε]ε. Θι]άα5: συγχεῖ ἄφα- 
νίζει, συµμιγνύει. σθραγίζειν οὈβΙσηατθ, υἩ- 
ἆθ Ῥορμος]. Ττας]ήπ. ϱ. 117. σφραγὶς Ῥτο 
41ο αΠΡῖ σύσος σφραγίδος 6ἵ σφραγιστῆρος, 
σφενδονης. Ὑ. Ὑαἱσκεπ. αἆ Ἠ]ρρο]. 865. 
ὀπίσω, πάλιν. λύεις 5ο. σφραγίδα. Ἠ[ρ- 
Ρο]γι. 867. ἐξελίσσειν περιθολὰς σφραγίσ- 
μάώπων. ἩἨορβι. 

37. Καὶ ταῦτα πάλιν γράµµατα συγκεῖς,] 
1 

Τ,ερο παὐτὰ, 5εειπάιπα ΥΘΙΦΙΟΠΘΙΗ, 0ο. 
59, σεύκη»,] Χο ἑαάαπι, αἲ Τπίετρτες, 

5οἆ ζαγίοθαπι ἰαδείζαπι, οετα οὈἰίατη, οιιῖ 
Ἐρίδίο]α Ῥτο πποτε ε]ις ανῖ Ἰηφοχῖρία εταί. 
Τ,ατίοθαπη ἀΐςο, αιείοτε Ειτῖριάε Ἠ]ρρο]. 
1949. παπι Τημθορμτασέας, 5ἳ τοοίε νετθα 
οἷις εαρῖο, Ἠ]ςί. Ῥ]απι. ΙΗ0. ΤΠ. ς. 12. 
αδἰείεηπι ἐλάτην Ῥοῦας, αυαία [αγίσεπι πεύ- 
23», Ἠπῖο αςιμῖ Ιπβεγνίίςςα ἱταάά. Όστα 
οῬΗία5 Γη]55ε Ἠας {αρε]]α5 Παι]άο Ρραίοί εχ 
ν. οτ. ουἶ αἀάε Ἠετοάοίιιτα ἵπ Άπο Ῥο]ν- 
Ὠγπιπῖο. ασ. 

πεύκην,] Ὑἱάε πος αἆ Τταυλίη. Ρ. 919. 
Ἐρίαιῃπ. αἆ ΤΙ. ζ' ν. 169. Ρ. 489. οἱ 
παλαιοὶ καὶ ἓν σῃ κατ Εὐριπίδην Φαίδρῳ, 
ἔνθα µνήµη Πεύκης κεῖσαι, φασὶ, πεύκην ἔκει 
ῥήθηναι σὴν ἐν τῇ χειρὶ σης Φαίδρας δέλτον. 

σὴν κατὰ σοῦ Ἱππολύτου, ὧς ζυλίνην οὖσα», 

καὶ ἴσως ἓκν πευκης διὰ πὸ σης γραφής ἓν 
σοιουτῷ ξύλωῳ εὐτύπωτεν. Ἡαιά ἀαρίιε 5ἷς 
ποπηϊπανΙε Ἐτῖρ. ἵπ Ῥείπια εᾱ. {αθι]α, 
ΏΑΤΗ 1Π ηοδίτο Ηϊρρο]γίο πιβρίαπι ἆτ. αἲ]- 
ἴ6ύ 41 δέλσος, Ώθ(ιε Υ6το ἵπ Ἡ, {. Ίαιι- 
ἀαία ἆᾳ Π0θ]]ο 5ετππο θδέ, αάεπι Ῥ]μαάτα 
πηοτίοης ἵπ ππαπα Παδασηί Απε {οτί 
πηρπηοτία {6{ε]1ε Ατεβιορίρεορµπα. Έα- 
ἄαπι Εαςίαμ νετρα Ἠαθει ῬΗϊ]επιοῖ 1π 
1,εκ. Μ5. αρ. Ψ Π]οῖς. αἆ Αγρο]]. Βορι. Τ.. 
Ἡ. Τ. 9. Ῥ. 690. Ὑπαεκεπατ, αἆ Ἠϊρ- 
Ρο]γί. 1249. οἱ Κοεβ]ετας Ἱπίε]Ησαπί Ρε 
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Ἆ 

Ῥέπτεις τε πέδῳ πεύκη», «αλερὸν 
40 Κατὰὸ δάκευ γέων" 

Καὶ τών ἀπόρων οῦδενος ἐνδεῖς 

Μὴ οὐ µαίνεσθαι. τί πονεῖς; τί πονεῖς; 

Τ, νέον, τί νέον περί σοι, [βασιλεῦ; 
Φερε, ποίνωσον ύθον ες ἡμᾶς" 

45 Προς ὃ) νδρ' ἄγαῦον πιστόν τε Φράσεις" 

Ση γὰρ μ ἄλοχῳ τότε Τυνδάρεως 

Πεαπεν Φερνῆν. 

ΑΡῄεΐδααε (αθα]ας Πάπα, Ίαγσας 

40 

:Ῥέ πα]]α ρετατρα(ίοπο Ἰπάῖσας, 

1,αεΏχγηηας εβαπάσιις: 

Ἀ ἱπεαπίτο ετοάασῖς; ααῖά Ιαῦογας» αῖά 1αρογας 2 

Οι] πονῖ, απῖά που ΗΡΙ αἀθσί, Ο τεκ2 

Άσε, εοπηιηη]σᾶ ΒΟΥΠΙΟΠΘΠΑ ΠΟΡΙΦΟΙΤΗ : 

45 Ὠ]ϊορς οΠΙπΙ νΙχο Ῥοπο, οί Πάο]1. 

ΊΝαπα (1 οοπ]ασί ᾳαοπάασπα Τγπάατοας πῃο 

ΜΙςίε Ιπάπα5 ἀοία]ο, 

πεύκην ἰαδεῖῖας Πίσπεας, Ίο πιοπθί 6ίίαΠῃ, 
Νας χοδροχῖ5εο ΟνΙάϊαπη Μείαπη. ΙΧ. 299. 
ααῖ Ίοσας οπΩΠΙΠΟ ἀϊσηις αι οοπ{εγα(α 
οΙπῃ Ποβδίτο. «Ὠεπίγα ἐεπεί Γεγγισπ, Όαει- 
απι {επιοί αἰέεγα οεταηι. Ἱπεῖριί οἱ αιδί(αί; 

φεγιθίέ, ἀαπιπαίφιιε ἰαδείζας; εἰ πιοίαέ εἰ 4έ- 
εί; ππιίαῖ, οωζραίφιθ, ργοδαίφιε: ἴπφιε 
υἱσέπι διπιίαδ Ῥροπῖΐ, ροδίίαδφιε γεδιηι. 
Οιῖά υεἰἰΕ ἱσποταί: φιἑάφιία Γαείιγα υἱζε- 
ἔσ, αἰςμ[ίοεί. πι υιέι εδἰ αιαάαοῖα πιπία 
Ριιάογί. δοτίρία δογοΥ Γιεγαί; υἰδιι ἐδὲ 
ἀείεγε δΟΥΟΡΕΠΙ, ΓΓεγόαφιε εογγεοίδ ὑποίίεγε 
ἰαἰία οεγίδ. Ῥαγηοθδίας σεύκντοαῑί {αάαπῃ, 
Ὀολ]]]οτας {απιῤε, Ιοομίσγις ἀίε Τα{21, 
Εοτίαδδο πο 5αροτβυα ο5ί Ώσο οΏδοιναίΙο 
αἆ νος. σεύκην Ρογποης. Ταβια]α ἀαρ]οοες 
ος επρ]σος οΓαηΏέ, πάς, πίνακες, στυκτοὶ, 
δίπσυ οι, σρίστυχοι αιέ γραμματεῖα δίδνρα. 
ὓ. Ῥο]ας Οποπι, 8, 10, 4, 9. 10. 14. Υ. 
ἨΠοπιεχ ΤΙ. 6. 169. υΡί πίναξ σγτυκτός Ο0- 
ουσσῖέ, ου] 5 ἔαπωθιι Ῥοτίες Ιπίοτίοχες {τιπο 
ιεπιροσῖς ποπάαπα «εγα Ἱπάιμοία ϱΓαΠΕ, 5εά 
έργο Ἡς Ιποῖρα. Ὑἱά,. Ἐοερροι ἵπ Ἠγ- 
Μἰῶν. 4ππι. πι ἩἨοππςτ, Ῥ. ΤΙ.1. 1. Ὑε- 
εετες απ{επα 5ετίρετε 5ο]θβαπέ εἰΙ]ο (σσύλῳ, 
γβαφεῖῳ σµίλη) ει]ας αἰίθγα Ῥατς οχίτοπια 
αοπία εχαί, αἰίοτα Ἰαία οί Ίθῦες ιέ Πέογα» 
οαξ νετρα {βία Ί]]α Ιποῖςα ἀε]ετῖ ροςςοηῖ. 
Υ. Μοπιεία]οοῃ, Ῥοϊαοστ. (τας. Ρ. 95. 
εἰ Ἠαπηρασμ, ἵπ «τοσο. ἴπίετεις]. 

(Ἠα]α 1778.) Ρ. 509, εἰ 516. αλερὸν ---- 
Φι]άας: αλερο, δίὔγροι νι. ΌὉσευττῖε 
5ερο ἵπ Ἠοπποτο δέ ἨἩορίοάο αίαιιο α]ῖῖ. 
κατὰ δώκρυ χέων (α55ίάαο Ἰαοτῖπας Επ- 
ἀεης) ν. Ειπίρ. Ογεἰορ. 404. Ῥτο 4ο 
Ἰρ]άσπα 910. µεθέναι δ. ἈῬορμος]. Ίτα- 
ομῖπ, 847. εί 106. (αδῖ νἷά. ποίας πος- 
Πας) ραπ]ο αἰἴέογ αρθιἀιε{α(ἶς ἵπ ]αογΙππαη-- 
4ο Ιάσαπα οχρτθδδί. Ἡ. 49. Οοἆά. βατ, 
Ρῖς Ροημηΐέ σί πονεῖς: ἵπ πηιι]ἶ5 οἆᾱ. αἰίογα 
νεο ἀθεςί, αέ Ματ], ποίαί. μὴ οὗ µαίνεσ- 
θαι, ἨἩεαίλῖας νογΗέ: 1ο πη]ηας Ιησαπῖας, 
Ῥατποσίας: Νε Ιηδαπίας. ({οχε οὗ ἱπορίατα 
οοηςΗΙ) Βτοάσδας: πα εχερρία Ιηδαπία, 
Κοολ]σγας Ρτους5 πεσ]οχίί Ίωο νοτρα ἴπ 
νθΓΦΙΟΠΘ, νέον πονϊ πια], νέον οδί {πδίσπο 
περί σοι ΠΡΙ οοπϊσϊε, αεεῖα1έ, {ο εχογαεῖαξ. 
κοίνωσον ες, ϱοπιπιμηῖσα ΠοΡίδοΙΤα μῦ9ον, 
Υ6Π1 ΟΠΠΠΟΠΙ, ΠηΥς{εΙΗΤΗ, ΠἨομβη. 

40. Κατὰ δώκρυ χίων] Ἱτα ἀἰςάπσιιο 
ἰδατίανα: οἵπ Πίου, απίςο νοςαβρμ]ο Ἰ6- 

σοπά τὴ κασαδακρυχέων. Αατγιεδ. 

4]. τών ἀπόρων] 1, Θ. ΘΟΥΗ ΤΗ, φις ᾖιοπηῖ- 

τις, ἔτι ἁπορίᾳ οοπσέἐἐιέῖν /αοζγε δοίετιὲ. 
λ{ιμςς. 

49. σί πονεῖςι] 6ο. Ῥατ. σι ποεις; τι 
σονεις; ἨΙΗΙΠΙΙΙΠΙ σί πονεῖς ἵπ ταυ]εῖς Ἐάῑιε, 
ἀθεσι. ΛΙαγΚΙ. 

46. Νοη ΠΙΙΙΑΥΘΙΩ σόσε ἵπ ποτὶ εοΠίΤα 
οπηπῖα οχοπηρ]αχῖα, γυἱἀάε Ἠε]εῃ. 1081. 

ΡΡ2 
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Ἐνννυμφοκόμον τε δίκαιον. 
ΑΓ. ᾿Ἐγένοιτο Λήδῳ Θεστιάδι τρεῖς παρθενοι. 

50 Φοίξη, Κλυταιμνήστρα σ ἐμὴῆ ξυνάορος» 
ε Ὅ, / ο Δ » 3 3 / 

Έλενη τε' ταύτης οἱ τὰ πρωτ ὠλδισμένοι, 
” ασ’ / 

ἸΜνηστηρες ᾖλόον, Ἑλλάδος νεανίαι. 
3 / 

Δειναὶ ὃ ἀπειλαὶ. καὶ κατ ἀλλήλων Φόνος 2 

Ῥτοβατησαο 5ρΟΠ5ΕΣ «ΟΤΙΠΊΠΘΙΑ ΟΙΤΑ(ΟΣΘΤΩ. 

ἆσα. Επεταπί Τεάς ΤἩΠεειῖαά{ ος ν]τσῖπες, 

560 Ῥμαῦε, εί Ο]γίαπιποδίτα τηθᾶ ΟΟΠ]ΗΏΣ; ο 

Έ/ Ἠε]οπα: Ἠυ]ας Ργαρίαπίος ορῖθας 

Ῥτουσίϊ {αετατηί (ταἶσα». 

Αάοσςες Υοτο πΙΙΠς, οί ταπίς οσἆος 

Οτεςι. 99. δαρρΗς. Τ47. Φορμος]. Α]αο. 
664. 1963. ΑτὶδίορῃΠ. ΤΠερπιορῃ. 19. 

ΠΜΗαγλῖ. 
πότε] Ορεππιε Ῥατηρεῖας 1Π πιατσίηα 

ποτ. Μιρς. 
Σῃ γάρ µ ἀλόχῳ --- φερνὺ»,] Ἱ. 6. ΊΜε 11 

Γαπα]απα αΠα «πτῃ οσρίοτῖς τεῦας αᾱ ἀοίοπα 
Ροταπεπίριας αἀάϊσῖ. ῥΘὶο Ἱηίτα ν. 869. 
α΄ ὥτι δή µε σαῖς σαῖς Φερναῖς ἔλαξεν ᾿Άγα- 
µέμνων ἄναξ. Ἰτοάσιι». 

47. Τυνδάρεως ΤΠέμπεν Φφερνήν,] Οοττῖσο 
σέµπει ΛΡογ. 

φερνἠν (απ απι ρατίεπι ἀοιῖς Ἱπίει ϱᾱς- 
ἴογας τος ν. 1Π4Γ. ν.869. ἨΠε ΠΠ {απιαχατῃ 
πα ΟΠΠ οεείοτίς τερας αἆ ἀοίΐθτα Ῥογίῖ- 
ποπῦας αἀάϊχι. Βὶς Ιπίτ. 869. Βυϊάας; 
φέρνη σροῖξ. ἄλοχος, ἨΧΟΓ. συννυμφοκόμος 
αυῖ 5ροῄ5απα εοπηίαίαχ, οἶας οπτατα Ἠα- 
Ῥει. Τηίτα ν. 1087. οοειυττῖέ ν. νυµφεκόμος, 
ααοά {απιεπ αα οἸσπίβεαίίσοπο σαιἀοί. 
ΑΙΗΡΙ νυμφοσσόλος, νυμφαγώγος. 
ῬτοῬις, Ἠάε]ῖ. ΠἨορ[α. 

49---55. Ἠ]ῖο εδί αιαδὶ Ῥχο]οσας, ἵπ 
απο, αάέ 5αρτα Ίαπα τποπΙίατη ο5ί, εχροη]- 
{απ {οβας Ἠυ]ας {ορυ]α ατσυτηεπίωτα ο 
οεσαδῖο. Ἐαπάθιη {6Γ6 τερείῖ{ Ιπίτα ν. 584. 
Οποσας5. Θεστιάδι Ἠ]ιεο ΤΠεει. ἔυνάορος 
αηίρα ἄλοχος. ὁ καὶ ἡ ἕυν πηθπίζας (Οτεςε. 
1195.) εί αχογ, αέ 5αΡῖης αραιά Ἀοδαυπῃ, 
μνησσΊρες ἦλθον παύτης αί εαπα 1π πηαίτῖ- 
πηοπίἁπη Ῥείεγεπί (ἐξαιτεῖν) αΏρῖ Ἐ]εσα. 
91. αἱ Βορ]ους]. ΓταςἩ, 10.) Ίτπ Τταοβῖη. 
1. 1. εδ φοιτᾷν το ἔρχεσθαι ου 56εῃ5α αᾱ- 
Ἠϊρίέατι. Τὰ σρωτ) ὠλβισμένοι ΤΔΧΙΠηΕ 
ἀῑνϊέος 5. ἀῑν]αϊς Ῥταρίαηίες, τοῖς στα- 
οἷα; ορυ]επ/ϊςςΙηῖ. (τανες τηῖπαρ 6 ππι]-- 
ίσα εεάες οτία ε5ί, Ῥαταβαπέατ, Ἱ. 6. στᾶ- 
νῖτας οἳρῖ τηυίιαπα οπράσπι πηϊπαραπί. 
Μο 4ποᾳπο Κοεβ]οτας απ γογίε: εὐπά 7ε- 

δίκαιος 

«εν δευτ, ας ετ πἰε]έ ας Ἰήσάσλοτι 
δεζώπιςθ, ἄεπι, απᾶετι ἄεπ Το. ἙἘλάστα 
εοπ]εείιτα Ματκ]αηά], ααῖ Φφθόνος Ί6βετι- 
ἀαπα Ῥυίαί, ({οτίαδςε οὗ 5οαιεπίῖα ὅσσις 
μὴ λάσοι, εἰς.) (Ἱην]άϊα, οἀἵαπῃ, Ίτα οτ]εῦα- 
1.) ἀἱφρ]ςεί, 4ι1ρρε οι{ γιὴσαέαπα στα- 
γας 655ο νἰἀθέιγ. λάξοι ἵπ πιαιτΙπαοπῖατα 
αεεἹροτεί. Πορ/η. 

66. 5. φόνος Ἐυνίστα,] Τ,οσεπάυπα Ρι- 

{ο. Φθόνος Ἐννίστα», πνίαία, οσα, τγα 

ογἰεθαίιι”, εοπδίαδαί. Ματ]. 

55.55. Τὸ σρῶγμα ὃ ἀπέρως εἷχε Τυνδάρεω 
πασρὶ, Δοῦναι σε, μὴ δοῦναί σε, τῆς σύχης 
ὅπως “Αψαισ᾽ ἄριστα"] “ΑΜψαιτ᾽ ἄθραυστα 
Ἠειηξίετῆις. αἆ ἨΗοξγεῃ. Ι. Ρ. 150. νυ]- 
σαΐυτη ἀαίεπάεηπίε Μιδστανίο αἆ Ίοσυμπῃ, 
οἳ Ἐχετοῖίαί. ]. 8. Ρ. 26. Ἠ ειηκιετηδῖατα 
ου ία Ὑα]εκεπαωτίας αἆ Ἠετοάοι. 1Π1. 
1. αδΙ 1οεί )5εμγ]αῖ πηεπηϊηῖ. ὮῬογ. 

δδ---60. ἀπόρως εἶχε ἀιρίατη τοάἀεραί, 
πηι]ία5 ουτας οί φο]]εϊίαάϊπος οχθαβαῖ, 
ΙΤ ἀαγθί, Αη ποηῦ. Ἠιις τοίοσί Ἠετῃ- 
βίεγβιδίας Ἠεδγοϊηϊ ϱ]οβδατη: ἄδραυστα, 

ὠπρόσκοπα, Ἐὐριπίδης ᾿Ἰφιγενεία ἐν Αὐλίδι: 
Ἰεσίίαιε αἀἆεο ἄψαιτ ἄθραυστα, αϊοτείατ 
Γοτίαπα Ιποῇεηςβε, Ἠ επιςίετΏιςίῖ εππεπᾶα- 
{ἴοποθτη, οι] ΏΟΠ πηεπηϊηῖε Ματκ]απάις, 
απαππα με Ίρ5εφαοσιε Ὑαἱεκεπ. αἆ Ἠετοά. 
Ῥ. 195, 16. Ῥταίοτί, Ἱπωπηεχίίο τε]αί α 
Μιιςστανίο νιάοίατ Ἐοεμ]ετο ααῖ γεγε: 
Ώσιά τυείσ]ες (ασ Κοπιιέε ετ, οᾖπιε σε]δοί 
δε]ιαάεπι σιι Μείάεπι τυσ][επιὁ «ΑΠοπαϊη 5επ- 
5µ5 οσί ἨῬϊο: Φφιοπιοίο ορέΐπιε ---- ορέῖπια 
γαζῖοπιε ---- Γοτίππαπι οοπιδεφαετείιω”. 

Πορ/α. 
66. δοῦναί σε, μὴ Σοῦναί σε, σῆς τύχης 

ὅπως “Αψαιτ᾽ ἄριστα.] Έχκρτεβευπα νΙάθίιιτ 
εκ {9εἨ. 'Ικέτ. 684. ᾽Αμηχανώ δὲ, καὶ 
φόθος μ’ ἔχει φοένας. Δρᾶσαί σε, μὴ δρᾶσαί τε, 
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-- / “/ Δ / λ / 

Ἐνυνίσταθ, ὃστις μὴ λάξοι την παρθενον. 
να. λ ω δν. / ΙΟΥ / λ 

56 Τὸ πρᾶγμα ὃ ἀπόρως εἶχε Τυνδάρεῳ πατθὶ, 
”” ” ” να " 

Δοῦναί τε μὴ δοῦναί τε, τῆς τύχης όπως 

“Αψαιτ' ἄριστα" καΐ νιν εἰσήληεν τάδε, 
Ὅρχους ξυνάψαι, δεξιάς τε συμθαλεῖν 

νηστῆρας ἀλλήλοισε, καὶ δι ἐμπύρων 

Ῥαταραπίαχ αὖ «ο, αιϊαιή5 πο οοηδοοσέιι5 Γμἱςδοί υΙγρῖπεπη. 

56 Ἠαος Ισίεαχ χε5 να]ἀο απχῖαπα Ἠαῦεῦαε ραίτετα Τγηάαγειιη, 

Φΐνο ἀατοί, 5ἱνο ποπ ἆατοί, δὲ αποπιοάο ΕΠΙ 

Οράπιε ασσγεἀεγοίυτ: εί Ὠος εἶ γεηῖε ἵη ΠεηίθΠῃ, 

Όε Πα5]αταπά σπα πππίμο ἀἆατοπί, εί ἀρχίτας οοπ]αηρετεηί 

Ῥτοςϊ ΙΠίεχ 56, εί ρεγ ατἀοηίος ΥΙοίπιας 

παὶ τύχῃν Σλεῖν. (ΟΠ]ΘΕΘΤΑΠΑ ϱΧ 56Η511, σῆς 
σύχης 3 ὅπως: ομῖ {ανοί {95εηγ]ϊ καὶ τύ- 
χίν ἑλεῖν. Ῥεὰ αἰίετ 5υπηῖ ροίΐθςί, Ματ]. 

ὅτ. εἰσπλθεν τάδ..] Ἑατηθδίης σόδε. μᾶ- 
τΗΤΩ τείετί. Θεά τάδε οηαοπέίω». γιά 
γαἰοκεπαρτίαπα αἆ Ῥ]αηϊς». 420. Μαν. 

“Αψαισ) ἄριστα"] Ἠιιο τοζετί Ἠειηςίει- 
Ἠηδίας, υῖχ Ιποοπυραταβ!]ῇ5, ΗεσγεΒ 6]ο5- 
54Π1: ὤθραυστα, ὠπρόσκοτσα. Εὐριπίδης 
Ἰφιγενείᾳ ἐν Αὐλίδι: ]εσίίᾳαε αἆθο ᾧ ψαιτ 
ὤθραυστα, αετοί [ογίιτια ιο[[εχιδε. Ἑ- 
6ο γετο, {αίθοβ ποπάμτω «ΟΠΟΟ(ΙΘΥΟ ρο5- 
ΦΙΤΙ ἄθραυστα ἆθ αφ ιο ἀῑσέιτα, ααΙ εα μέ 
τες αἀπηϊηϊςίγαπάο ο" εησας Ποπαΐπση νΙίας, 
Οοπιπιοάία5 αθατρατί Ροιι]έ ἆς εογροσίρια5 
5ομά[5, ᾳσθ αἰία 5ο]ῖάα δίπε εο]δίοπο {:αΠ- 
5ευηί, υέ ος} πανῖσία 5οορι]ο5, αὐί οΙ- 
τας οβοεηπάίου]α αιανῖ ῬταίετνεπαΠ{Σ. 
Ἠσο επῖπι πΙΠΙ] ρτοημῖρεί οί ἄθραυστα 
ἀῑαῖ εί ἀπρόσκοπα. υίά. Τ,γεορχοῃ. Υ. 8690. 
υδΙ Ίουις {(αἰῖς ρ]απο ο5ί, 4αἱεπῃ Επσίπηα5, 
Ωυατε οχϊςέίππο, 6]ο5βαπΏ Η εδγοΒΙαΠΒΤΗ ϱχ 
Ἠυ]αςπηοᾶί Ίοςο ἀεδιαπιίαπα 6556, αιῖ αἆ 
Ἐτοίοσιπα Γοτίαςςε ρετῖπευαί, «απ 1η Τ6- 
Ἠαυα {αρι]α πο. οοιηραχοα!, ιά. 5αρτα αἆ 
Ἠαταπα Νοίαγυπη ΙΠΙΙΗΠΗ, 

σάδε] Βατπεδίας 1Π τηαχσίπο σόδε, ααοᾶ 
πηθ]α5,. Ἅ«Άιας. 

εἰσπλθεν νιν τάδε] Ἔτο 4ιο (Ογε]ορ. 
410Ό. εἰσηλθε µοι σι νεηῖ Ιπ ππθηίθΏῃ. 
Ὄε ν. εἰσέρχεσθαι ἀδυχραία 4ε εοσἰεαεῖοπ- 
Ρας εἰ αβεείθας απίππτη δα 0ειιπεἴθα5 ειπα 
τετίῖο δὲ αματίο οΏδι- «ορίο5ε ἀἱδριίανϊ αἆ 
Ἐνσῖρ. Ογε]ορ. Ἱ. Ἱ. τάδε αιείατ ί {Γ6- 
ααεπήας Ματκ]απάας. ν. Ὑαἰσεκεπατ. αἆ 
Ῥπωημ, 450. ὕρχους συνάπτειν Ίμχασε, Ἱ- 
χβτηρηίο 5ε οὐ]σατο. ΘΒῖο ῬΠαπη. 12560. 
ΑΗΡΙ ὅρκον ὀμνύω (ἴπί, 991.) κατορνύω 

(Πε]. 855.) δίδωµι (1πῇ. Τόδ.) πήγνυμι 
(πετ, 995.) Ὦο Ίος ]ωτο]υχαπάο, ν. Ται- 
θαἩ. Ἰ,ασοῃ. Ρ. 105. 1πΠ. 66. εοπΕ, 1Πῇ1. 
79. ος 59]. εί Αρο]]οάοτ. ΕΒΙδ]. 1, 111. 
ς. 9. ααῖ οπωπίἁπὰ ἨΗε]επς ῬΓΟςΟΓΙΤΩ Ἠο-- 
ππῖπα τοσθηςεί, εί {ἰοίαπι Ἠαπο Τεπ {ιβ 

Ροσεηαίυχ.. Οσίετα Βάρήπας Ἡ. Ἱ. 
τε]οσαί Ἰδοίογοη αἆ Ῥτου. Γ]ουθδισι 
θπδεεγαίίο. ΒΠορ/π. 

58. “Ὄρκους] ὨΏε Ίου Ἰητε]αταπάο 1 
Ῥαιισαπῖας ἵπ Τ,αεοπῖςῖς, Ρ. 105. ΠΠ. 56. 
Τυνδάρεως Φύσας ἐνταῦθα (1. ο. ἵπ Ίορο ἵπ- 
που μνῆμα ἀἱοίο) ἵππον, τὴς Ελένης ἐξώρκα 
ανησσΆρας, ἰστὼς ἐπὶ τᾶ ἵππου πῶν ποµίων" 
Ὁ δὲ ὅρκος ἦν, Ελένη καὶ τῷ γημαι προκοι- 
Θέντι Ἑλένην ἀμύνειν ἀδικουμένοιε. ᾿Ἐξορκώ- 
σας δὲ σὸν ἵππον κατώρυξεν ἔντουθα. Έ1ςθ 
γοτρα σανθ πε ΕΧΡΟΠᾶ5 Ρος Απηασαῖ ΥΕΓ5Ι0- 
ποπ; βγ]ρυγρίαπι Ῥοῦις σοηφα]ο. Α- 
Ῥο]]οάοσ. Βδ]Ιοί]ι. 1,. 11. ο, 9. οπΙυΠα 
Ἠε]επα Ῥτοσοσιπα ποπηῖπα τεσεηδεί, εἴ 
(οίαπι Ώαπο τοπ Έα5ε Ῥεισοηιέυτ.  Ώε 
Ἆος ]ατε]υχαπάο νίάε Ἰπίτα ν. Τ9. εἰ 59]. 

Ἀαγπες. 

68. δέξιας συμβάλλει] «1 πΏπβετο ἀαχίτας, 

αὐοά εἱσηαπα εγαί ἀατῖς]αταπά!, αίᾳαε ΟΠΙ- 

πίρις ἵπ {ωάετίριις οί ραεῖιῖς οοπίταμεπά]ς 

αἀλμίρεραίωτ.  Ὀίσπιας οδ Ίοευις Ῥεπο]. 

Μ9. αἆ Απεὶδίορη. ἨΝιὺ. 81. Ῥ. 70. εᾱ, 

Ἐχτιπε]ς. ααὶ Εὶς αἀφονίραίαν: Ἔθος ἦν τοῖς 
πσαλαῖοις σὼς δεξιὰς διδόναι ἀλλήλοις εἰς βι- 

βαίωσιν σῶν συνήκων. καὶ Ὅμηρος (11. ζ. 
956 ) χείρας τ᾽ ἀλλήλων λαβέσην καὶ πισ- 
πώσαντο σπονλὰς καθεῖναι, Ἠεαίῃπ. ραοϊςεῖ. 
Κοομίοτας: ΊΤγαπΚορ[εγ σε]δείεη ---- αι 
ἀἱο Παπιπεπάει Ομ/εγνϊεκε. Ἑτοάφις: 
πηπηο]α(ῖς Ἠο5 5 ἔαάϊις 11116. σπονδὴ (αἰ]- 
α5 λοβ)) Ἰναίίο, εἰ αμἷο ραςίᾶ οἳ {ωάρτα 

Ῥ 8 5 
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60 Σσονδὰς καφεῖναι, κἀπαράσασδαι τάδε, 
6’ . λ / λ / 
Οτού γυνὴ γένοιτο Τυνδαθὶς χόρη, 

. λ 

Γούτῳ ἕνναμυνευ, εἶ τις ἐκ. δόµιων λαθων 
Ού / 3 ες 29 9 / λε 

ἴχοιτο, τὸν τ εχωτ ἀπωμοίη λεχουρ, 

Κάπιστρατεύσει» καὶ κατασκάψευ πόλῳ» 

65 Ἕλλην ὁμιοίως» βάροαρόν Ὢ, ὁ οπ λων μέτα. 

Ἐπεὶ ὃ᾽ ἐπιστώβησαν, εὖ δὲ πως γέρων 

60 1ραίίοπες ἀοπηϊείοτεπέ, ἀῑτίηιο 5ο α5αἴησετεηί, 56, 

Ου] ἀχοτ ορσίοςοί Τυπάασῖς ριο]]α, 

ἨΠυ]ο οἵπιυ] οριι]αίμτος 6556, 5ἳ αὶς εκ ἆοπιο εαρίεης έαγι 

ΑΡ]το6ί, εί ἀερε]]ετεί α Ἱεσίο ππατῖξατη, 

Έτ αἀἆνετςις Πάπα πηϊΠίαίαγος, οἱ 6ΥΕΓΞΙΤΟΣ Ἱτβοθίη, 

65 «τασαπα ρατῖίθι εί Ῥατραγατα, τπ8βΏα ατπηαία. 

Ῥορίαπαπα α{θπα πνιέιο Ώάετα ἀεάεταπί, εί αδίμ{ε 5εΠποχ 

Ἱθαίοπε αἆῑῑς {αοία οοπίταποραπίαχ, 1πάς 
οί Ῥασίιπ, {ωάυς Ἱία ἀϊσίατ. ἨΜη]ία ἆς 
Ἡ. ν. πποπυῖ αίαυε Ιάοπι εκ απθηυαἴθας 
Οταςῖς Πδίτανϊ αἆ ΟΥε]ορ. Ρ. 184. αἀᾶε 
Ῥοΐΐετ. ΑγζΠαΡο]. 1, 9. Ρ. 508. 5ᾳᾳ. 

ΜΗορᾖα. 
δ9. ἔμπυρα] Ὀϊοεραηπίαχ νΙοβτηςς 5. Ῥο- 

ας Ιπίορςίπα οἶας, απῖα αὐ ἴσπο ϱΟΠΣΙΗΤΩΘ- 
ραπίασ, (Ν. Βυίᾶ. Ἡ. ν.) αίαιε ἵπ ααἴθιις 
αιεεάαπα οὐςογνατῖ 5οἱεραηί οἶἵσια ενοηίις5 
χοπ {υέυπ. Βὶςο ἵπ Απάσοπα ΒΟΡΡο- 
εἷῖς ἁϊνιπα, ν. 1005.6ί Ε]οσίτα, 400. Ὑ.οιΠ- 
ἀεπα Ῥοΐΐοτ. 1. ]. ας 5αοσΙβοΙ!5, (Οα2ίθγΙπ] ῖς 
ΣΠΟ5, απο 5αογΙβεΙῖ» οὐ]αιῖς 5οἱεπηπί πηοἆο 
ἀατε]υταπάο ΕΡοποῖηος Ρασία Ἰπῖραπί, αριᾶ 
απ Ι58ΙΤΠΟΞ Ῥορι]ο οριϊπιυῖς, ἆἂᾳ αιο 
γιὰε αἆ Ογε]ορ. 1. 1. Ἰπνεπίτηας οπῃ {εγθ 
οοάθπα πιοάο Ίατη Ιπ Ῥείϊππο Μος5ῖς Ηρτο, 
ο, κχ]. ν. 327. κν. 1Ο. Πορ. 

60. κώπαράσασ-θαι] Καὶ ἐπαράσασθαι, 
3αΥΠΕδ. 

Σπονδὼς καθεῖναι, Ῥαοϊδει. Ἠεαίὴ. 
κἀπαράσασθαι καὶ ἐπαρ.] Τί ἀῑτί ἀθνο- 

τογς, ἀῑτίς 56 αἀςίτίηπσοχε Ῥαείο. ΠΗορῄῇα. 
69. Τούτῳ συναμύνειν,] Απαραίης 1ῃ 96- 

οππάο Ίουο (Παπ. ἱεγίῖα 5γ]]αῦα ἵπ συναμύ- 
γεν Ίοηρα εσέ) υπαδίίαχ ογΙεπάο συναµυ- 
γεῖν, ἵπ ΕὐτΙτο. οί Πα Ἠεαϊμῖας. Ίδοστα- 
(ος Έποοπη. Ἠο]οι. Ρ. 432. Εά. Θεπεν. 
σίστεις ἔδοσαν ἀλλήλοις, ᾖ μὴν βοη9ήσει», εἴ 
σι, ἃο. Όε ας το Ιοᾳαέατ. «ἨΜαγλ. 

63. 55. συναμύνει,] Ἠεαιμίας, ας η 96- 
ομπάα 5εάᾳ νΙσίατ ἁπαραςία», Ἰεσεπάυπα 
«θη5εί συναμυνεῖν. Σνναμύνειν εοπ]άπείΠη, 5. 

εοπ]αποίῖς νιπρις ἀείοπάσε, αἀ]ανατο, 

οἵ οαιῖς αας Γαέαγο ΠΠαΥΙΟ ἩΧΟΣΕΠΙ υὶ αὖ» 
ἀωεοχοί, οτίρετοί, εί Ἠμπο (πια έαπα) α 
]εοίιο «(οοπ]υρα]!) ἀερο]ετεί, είς, λέχους, 
σών της Ελένης γάμων. 9ιΡΙΠίεΙ. οί ργῖοτῖ 
ΠΙΒΥΙΟ τοάά[έπχο. Ὦε Υ. λέχος Υ. αἀ 

ΦΟΡΗ. Γταςβῖη. ἀπώσασλαι. Φὶο θᾱ. Α]ά. 
Φρά Μ 5. Μιισστανά ει 10. Ῥ. ἀπωφθείη. 
ἔχων (ἨΠεΙεπαπ}) ππατῖία5. Ματ]. αΠοτί 
Ἰαπο 1η Τε οἨ. ΠΠ. 99. Απάτοπι, 970. 
(9Τ1.) πόλιν, ἵπ ᾳµαπι 56 τεεερίς»εί. κζ- 
πιστζατεύει. δἱο Ἐά, Α]ά. Βεὰ Μαχκ]αῃ- 
ἀᾳς επιεπάᾶέ κωπιστρατεύσειν. εΧετοϊέυπα 
ἀπσοτε αἀνθγεις αφαστη, ελα Π{ΕΣΥ6, 
χατασκώπτσει. Ρίο Εν. Α]ά. δεὰ ΜΕ. σα. 
εἰ Ι185. Ὦ. κατασκάψειν. (1 α- σορ9Ών, ἔκ- 
πέρθειν ΟγεΙορ.) Ῥΐνε ΟΤαςα 6δ»εί, »ἶνθ 
ΡαΤραΤα (ποῦ. Έχασα, εχιεγα) Νάπα οπιηθς 
ποΏ ΟσΥΦα α Οταα5 νοεαραπ{ιιΓ βάρβαροι 

ααοά παἰαΠώυνω εδ. Πορ. 
63. σόν σ’ ἔχονα ἀφώσασθαι.] ϱοἆά. Α. 

Ῥ. Ο. απωθοι (οπαϊπο αεσεητας αυῖα ἵπ 
ϱοἱ]αίίοπο αµαπι πασίας απ οπλζεραΠ-- 
{ϱ) Ρα] όμγα εί Αισα τες(αᾶοπε. Ἐέ 
18Πα τὸν ἔχιοντα Ε5ί γιαγίέηγο, αποηαπηο- 
ἀμπω ἀεβηϊίαχ, οσα. 1. 99. ὁ ἔχων τὴν 
νύμεφην, νυµφίος ἐσσίν Ὑἱάο Απάτοπιαςἡ. 
962. Μαν. 

ἀπωθ ή] Ἱια ΝΤΟ. πίρταιο οἱ Τ40, Ῥ. 
Ἐά. Α]ά. ἀπώσασθαι. Λμδα. 

64. καὶ κατασκάγτειν] ζοᾶοχ Ο. κα- 
πασκαψ:ιν. θἀοὰ «οπβχπιαί συναμυνεῖνη οί 
Ῥτουαί 5ὐΠΡΙ ἀερετε κἀπιστρατεύσειν ῬτΟ 
κἀπιστρατεύεν. Ματ. 

Κάπιστρατεύσειν] Ματ]]απάϊ οπιομ(ᾶ- 
ἄο εί. Εά, Α]ἱά. κἀπιστρατεύειν. 
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Ὑπήλθεν αὐτοὺς Τυνδάρεως πυκνή Φρενὶν 

Δίδωσ' ἑλέσδαι »υγατθὶ μνηστήρων ἕνα, 
ϱ / Ε] /, 

Ότου πνοαὶ Φεροιεν Αφροδίτης Φιλαι. 
70 

Μενέλαον. Ελθὼν ὃ 

Ἡ ὃ εἶλερ, ὥς γε µή ποτ ὤφελεν λαξεῖν, 
ἐκ Φρυγώῶν ὁ τὰς θεὰὼς 

Κρίνας ὀδ, ὡς ὁ μῦδος ἀνθρώπων έχει, 

Λακεδαίμον» ἀνλ)ηρος μὲν εἰμιώτων στολΏ, 

ΤΈγπάατεας οο5 {οέε]]οταί σα]]ϊάο εοπς!]]ο, 

Οοπισρςςῖέ {ιο βεΡ τί ε]]σοτοί αππα οκ Ρτοςίς, 

Αά αιεπιοΙπαε στα Ἰεποτῖς Βαΐας σαπι Σοιτοηί. 

ἈΠοπο]αιιτῃ. 

1]1]α νετο εἰασῖί, αέΐπατα Ίρ5ο πιπ(απα ἀαχῖσοοί 6αγι, 

γοαπίεης αιίοπι εκ Ρητψσίριας ἆθεατιΏ 

Ίσιε ]αάες, τί Παροί 5οσππο ΠοπαίΠπη, 

1 αοεάσπποπα, Βοχγοπ5 οτπαία γοαδατῃ, 

χαπασκάψειν] Ἱια Μ5. (. εί 1Η. Ῥ. 
Ἐν. Λ]ά. κατασκάπτεν. Μιας. 

66. ἔἐπιστώ»ησαν] Ἐϊάεπι ἀοάθγυπι, 
γονογαΠί. εὖ δέ σσως ἩἨεαιμίας πιανυ]έ εὖ 
δή πω. ΠΗορήπ. 

67. 55. 'Ὑπβλόεν] Οαπα εος εα]]άο οοπςῖ- 
11ο Γε{ε]]ϊ5εεί. Δίδωσ᾽ Ροτπιϊςίέ, υἱ ἳθί ε]ϊσο- 
ται, ἵπ 416Π1 π]αχῖππε ΓΕΥΓΕΙΗΣ, ου]α5 8ΠΠΟ- 
ΤΟ ΠΙΑΧΙΠΙΘ Παρτατοί. ος Ώεπο οχρτθςῖέ 
Ροξί8 ὅτου (εἰς ὃν) φέροιεν φίλαι πνοαὶ (]Ἴα- 
έως Ῥεταιαπῃ σοἹηπηοᾶς οπα ΙποΙπαβοπε 
αππηϊ οοπηραχα{.) ᾿Αϕροδίτης Ὑ εποτῖς, αΙΠΟ- 
αἶδ Ἔτο ὅτου Ἠεα(λίας οοπ]οἴε ὅπου. 

Μορῄι. 
68. Δίδωσ' ἑλέσθαι] Οπιμῖα Ἐχεπηρ]ατία, 

απαπίπη δεἷο, οοπδεηΏ Πέ 1Π Δίδωσιν. Ἐ]6- 
«Ἡο απίεα ἀἰδαπσιοραίυχ Ῥο5ί φρενὶ, ν. 67. 

Ῥοηδια ϱί «οηδίγιασίίοπε ρεπάρμῖρας, 
Λ{αγᾖ1. 

;απ1 απἲο ἨΤαγκ]απάιτα Ῥοςί Φφρενὶ 6ΟΠΙ- 
πα ΤΘρεΓΙΗΣ 1π οᾶϊε. Ἠογνασ. 1244. Απί- 
ναχρ. (απίετ 1751. οἳ Οοωηεαπα 1597. 

1ορῄα. 
69. Ὅτου πυσαὶ φίροιεν᾿Αϕροδίσης φίλαι.] 

οσά. Ἔατ, Β. Ἠαδεί αφροδιτην, ααοᾶἀ νο- 
ΤΗΠΑ Ε556 Ῥοίεςί; οί ίππο εοηκίγαςΠο οτῖέ, 
[εἶς] ὅπου ἀφροδίσην σονοαὶ φίλαι φίροιεν [ αὐ- 
σήν.] αά οι) απιογεπι [αι αγαξὶ 6απι 
7εγγεπί. Ἀοηππι]ῖς Ρ]αξθὺῖε Ὅπου., 

3 Μαγᾖζ. 
70. ὧς ὤφελεν υῖπαπι αὐτὸς (ΜΜ οπε]αιις) 

Ἠαπι(μαπῃ ἀμχίδεοί ἴ]απα, 5. παπι Ίροα 
επ ἨΝΠΙ(ΙάΠΙ αροερίβδοί. «ορ. 

Τ1.5. Ελθὼν δ ἐκ Φρυγῶν ὁ τὼς θεὰς Κρίνων 
52, ὡς ὁ μῦθος ἀνθρώπων ἔχει, ο Ἱωῤάμα 
π Νους; « (Ἴεπι, ΑΙεχαπάτίπας Ῥαόας. 

ΤΤΙ. 9. οἶίαί ᾽Αργείων Ργο ἀνθρώπων. Τί 
Ἠοπῃοτ. 1]. Τ. 194. ϱῥτο ᾽Αργείοισιν Ἰαρεί 
ἀνόρώποισιν Ἐίγτηο]ορι», Ρ. 91, ὅδ. Κρίνων 
6Ἰθτπεῃς. ο}. 

γιά. Απάτοπι. 2756. 55. ο Ιη{γ. 1986. 55. 
ΠΟΡΡΗ. 

79. ἀνθρώπων] ΟἼεπι. ΑΙεχαπάτίηις Ῥα- 
ἀαρ. ΠΤΙ. 9. εἶαί ᾽Αργείων Ῥτο ἀνθρώπων. 
ν6γε, Ὁέ πηηῖ νΙάρίατ: μέ παγγαπέ «ταίυί 
ναι (γωοῖ Ώθπιρο, αὐῖ οσπα νίάσγαπε, 
Ἄοπ ἀμρίέο ααἲπ ὄνθρώπων οι εχ ΓΠέετρο- 
Ἰαίοπα 6οσαπα αι αοοερετυηΏί μύλο Ῥτο 
Γαὐωία. Μαγ, 

Κρίνας] ΟΊετα, Α]οχαπάτ. αἱ Ίππο 1ο- 
επι οἶίαί Ῥαάασοσ. 140. ΤΠ. ο, 9. κρί- 
νων Ῥτο αρίνας Ἠαβεί, εί Αργείων Ῥτο ἂν- 

Φρώπων. Μισᾳ. 
κρίνας, Ἱ. 6. Ῥαεῖς. ο. ἴπα. δτ5. αδῖ ἷ- 

ετίε ποπηΙπαίαγ. ἸἨΜοθος---ἔχει πί πια 
Ποπαίπαπα {ετι. ΠἨορβι. 

γιά. ἀθ ν. μῦθο: αν πποπίπαις5 αἆ ΟΥ- 
ε]ορ. ν. 576. Ἅ«ορῇι. 

Τ5. ὤνθηρος, Άογεπς, Ἱ. 6. Ποπίάο (Ἡ, ϱ. 
νατῖς οοἰοτίρας Ῥϊοίο) νεςταεηπίο 6. ΟΓ- 
παία Ἱπάσέας. υἱἀ. αυ 4ε Ἰ. Υ. οΌδετνα» 
νῖπιας αἆ ἙΕυτριάϊς Ογε]ορεπη, ν. ὅ5δ9, 
Οοπιραταπᾶ 5 οπτη Ἡ. ]. ονε Πἱε Εαπρίάϊς 
Ογε]ορ. ν. 181. 54ᾳ. αὈῖ 4ε Ἠε]επα ἀῑεῖτ : 
Ἰ σὰς θυλάκους τὰς ποικίλους Περὶ ποῖν σκε- 

λοῖν ἰδοῦσα, καὶ σὸν χρύσεον Κλοιὸν φορᾶντα 
περὶ μέσον σὸν αὐχιένα ᾿Ἐξεπτοή»η, Μενέλεων 
ἀνθρώπιον Λῶστον λιποῦσα. Στολὴ 5αερίδεῖπια 
εἰπαρ]{οῖίες ποίαί ογηαίατη αέ ὸςομγ]. Ῥοτς. 
19. Ἐντίρ. ῬΒασςμ. 824. Ἐ]οειτ. 966. αἱ 
Αγπα]ά. οὐδετνανῖέ, ᾳπεπα γάρ. Χλίδημαι 
Ἰάχας, ογηαία5, Ῥτο σε ες ῬΜατκ]αιπάί 

ῬΒνρ4 
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| Χρυσῷ τε λαμπρὸς, ᾖαρθάρῳ γλιδήµατι, 

76 Ερῶν ἐρῶσαν ὢχετ' εξαναρπάσας 

Ἓλλενην πρὸς Ἴδης βούστα»μ, ἔκδημιον λαξῶν 

Μενέλαον. ὁ δὲ καθ Ἑλλάδ οἰστρήσας μόρῳ 

Ὅρκους παλαιοὺς Τυνδάρεω μαρτύρεται 

Έτ αιχο 5Ρ]οπάεης, Ῥαχρατίοο Ίαχα, 

75. Απιαπς5 απιαπίεῖη αΡέ αὐτορίατῃ γεμεης 

Ἠε]επαπῃ ἵπ Ιάα Ῥονϊ]α, Ῥετοστε ρχο[εσέαπα πασίέα5 

Ἄ[οπε]αιιπῃ. Τ]]ε ααίεπα ρος (ταεἴαπα αἰδίααης ο»στ](ιι πιο 

Τεσίαίιχ νοίι5 Παδ]υταπάυτα Γγπάατεο ἀαίιπι, 

ορῖπίοπο ρο55οί 5οΠΡῖ δὲ οὗ ργαοράεης μέν. 
Βεά ΟΊεπι. ΑΙεκ. τεἰϊπεί σε. ο. 1πΐτ. 600. 
5. ΠΗορ[α. 

74. χρυσῷ σε λαμπρὸς,)] δοτιρί Ῥο5οί 
δὲ, οὗ ργαεεάεπς μὲν; 5εἆ Ο]επιοης τείῖ- 
ηείσε. Ματ. 

76. Ἑλένην, σρὸς Ίδης βούστα»μ’ ἔκδημον 
λαωδών. Μενέλαος οὖν κα Ελλάδ οἰστρή- 

σαε, δο.] ΎἈεφιο Ἡπσωα, ηε(ὰθ 8εηςιΙ5 
χεοίθ Ἠαβεί. Ό]επιεης Ίοεο οἴίαίο Ἱασίς 
ἔκδημον λαθὼν Μενέλαον. υπᾶς οὐνίιπη οΓαΕ, 

ἔκδημον λανὼν Μενέλαον' ὃς καθ Ελλάδ᾽, 
ἅς. Ιιαίεηδ ῥεγερτε-ρτοίεοίιπν Μεπείαιηι : 
φιμέ ϱ0Υ (γαοίαπι, ὧο. λα» ὼν Μενέλαον οδε 
οἴαμι Ἰεπείαο, Ἱσπατο Μεπε]αο, αι Ο0χο- 
ατω Ργοίεσέως εχαί. Βίο λακὼν συρώννους, 
Ἐ]εοί. 95. 

Ἠσπο 5εΓῖρΡεΓαΤΙ. 5ο οὐπα Ἔαχ. Οοἆά. 
ΑΔ. ἙῬ. Ο. Παροσπί εοἆθπι 56εΏ5ι Ίήενελαον 
ο δε, Ῥτο ὃ-, ἴτα οἁ]άΙ. Ἰ{ανχ]. 

βήστα»μ] Ῥιαῦι]απα υῬῖ Ῥούες 5υΠέ, 
Ῥον[]ε, Ἠ]ηο ΟΠΗΠΙΠΟ αἴνα, υδί Ῥουύες νεγ- 
5αη{μγ, ν. ΙΠῇγ. 586. 5ᾳᾳ. ὌἜκδημον λαβὼν ἵΏ 
χεσίοηε» Ίοησα τεπποία αρἀιχῖτ. 

ΠΗορ/. 
ΤΤ. οἰσπρήπας μόνος] Πάεπι 6οά. οπι- 

Ὠθ5 ῬΓο μόνος (αιοὰ ΠΙΜΙΙ ο5ί, υίεμππαιθ 
ἸἹπογιςίαίυτη 1π 6ΓΡΙΟΠΕ, ἀεδετίιδ α ε0πι- 
7ιᾳε) ἨἩαρεηί µορφ. 1μαῖεί αλᾳαῖά. Ἑτοχὶ- 
ΤΠΙΠΙ θ5ί σόρῳ νε] «φόρο υί οἰσσρήσασα, 
κέλευἍον, εοάυπα 5οπ5Η, Ο{ἨδοῆἨγ]. ὭΌῬτο- 
πηείη. 855. Οοπ]οί 4ποαο Ῥοίεςί, οἳ- 
σσρήσας, τορῶς Ὅρκους παλαιοὺς, ὅτο. αρετίε, 

Ῥεγαρίσιο. Ὑε] δ,μω, υἱ ΑγὶδίορΗ. Ὀρν. 
905. «εύσονται δ,όμω. οἵ Ἰοη. 1156. Ουα 
οπαπῖα Ἱπορτία δυηί. ΕάΙάΙ µόρω, ΜΡ59. 
Ἰοσίίοπεπ, υέ α ἴογαπι ορια οπίρας κἷέ 
Ίουμ5. εἰ 768. φοηΠρί ροἱεδί, Τυνδάρεῳ, 085 
(εγίῖο, επι Τπίρτργοίβρις. νἷά, αἆ 1ΡρΗ. 
Ταυτ. 460. ἍἈἸ[αν], 

ὁ δὲ καθ Ἑλλάδ οἰστρήσας µόρῳι--- οἰστρή- 

σας πόθω] Τουρῖας Ους, Ῥοδίας, ἵῃ }Ἠεο- 
οι. Χ.ὓ. 98. Ρ. 60. ἍὮῬΡογ. 

Μενέλαον.] Τα ΝΕ. αίετααε εί Σ10. Ῥ. 
πος α]]ίετ Ἠαρεί ΟἼ]επιοης Ίοοο οίαίο. Ἐν. 
Α]ά. Μενέλαος. 

ὁ δε] Τα Μ 59. αθεταμε οί Ῥ. Ἐά. ΔΙά. 
οὖν. 

μόνος] Μ89. πυίεταμε οί ἙῬ. μόρῳ. 1- 

σεπάωπῃ, πΠῖ Γ4ΙΊΟΥ μόγῳω. ἨΜιαρ. 
μόνος] Μονωθεὶς πΏς γυναικὸς, Ἰ οὗσος μεό- 

ος «οὺς ἄλλους πάνσας µνησσηρας ἐπικαλεῖ 

συν)ήκας µαρτυρόµενς. ἸΜα]ε Ώιρογίις 
ΙΠ ΤΠΩΥΡΙΩΘ ένο. «Ώαγπεδ. 

7.5. Μενέλαος οὖν κα» "Ἑλλα»δ οἰστρήσας 
μόνος Ὅρκους παλαιοὺς Τννδάρεω µαετύρεσαι, ] 

Ἠο» νευδυ» Ίαπ απ φιήέας εοτταρίος Βἱδ- 
5ο (οάἵευπα ἀϊδεεηκιις Ιπάῖσαί, αι μόνος ο 
µόρῳ Ἱερυπί. ὮὈίτυιπιααο οβἶπο 585. 
ΟπΙΠεογαπα τειήαπαΊπα ΠΟΠ τηᾶσί5 Ῥ]αερπί 
απαπα Ῥατηεδῇ εχρ]σαίῖο: μονωφεὶς σης 

γυναικός. ἸΜιβρτανῖο Ῥ]αοιί, οἰσσρήσας 
µόγῳ, ΜΠΗϊ ποη ἀϊδρ]εστεί, οἱ 1π Οοάῖςο 
φοΠρίιπα Ιπνοπ]τείΗ: 

Μενέλαος οὖν κα» "Ἑλλαδ οἰστοησωμένος 

Μεπεῖαις ἰσίίιγ (γσοίαπι ρεγυαραίιῶ’ φιια- 
ἱ Φδίτο ρεγοῖίι5. Υετρα οἰσσρέω 8. οἰστράω 

ἀυρ]]οῖ δἱσηϊβεαίίοπο σαμάεπί αἰίετα πειι- 
ία, α]ίογα ἰχαηδιᾶνα. ἨἈορδίετ 1π Ῥαοσῃ. 
59. αὐτὰς ἐκ δόρων οἴστρησ᾽ ἐγώ. Ῥορβος]ε» 
Ἰη ΤταςβΙη. 660. 

νῦν δ’ "Αρης οἴστεη» εἰς 

ἐξέλυσ᾽ ἐπίπονον ἁμμέρων. 

οἰστρησώμ.ενος Ισῖέατ Ἰάεπι ε5ε ααοᾶ οἰστρη- 

λατούμενο.. 1π εαάεπι Ασαπιετηποπ!5 οἵα- 
Πρπε ν. 84. νη]σατυγ: 

ἀμὲ ΣΓΡΑΤΗΓΕΙΝ Κ)Α/ΤΑ Μοέλιω κά- 
6ί » 

./, ΄ / 

Ελόντὸ σύγγονόν γε. 
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Ὡς χρὴ (οηςεἲν τοίισω ἠδικημένοις. 

90 Τούντευθεν οὖν Ἕλληνες, αίξαντες δοθὶ, 

Τεύχη λωξόντες, στενόπορ Αὐλίδος βάλρα 
κουσι τῇῆσδε, ναυσὶν, ἀσπίσιν 3 ὁμοῦν 

Ἵπποις τε, πολλοῖς 3 ὥρμασίν γ ἠσκημένοι" 

Οιοἆ οροτίθαί οροπα {οτε Ἱπ]ατῖα αΏος(ῖ5. 

50 Ἠίπο 1ρῖέιν Οχαςεἱ ραταπίες πανὶσῖα, 

Αγηηῖς οοττερ!ῖς πι Αι]άϊς «ο4ες ἐτοίο νῖοῖηας 

Ἠυ]ας νεπῖυπί, πανῖρας, οί ε]γρεῖς επι], 

Ας εηι5, αἱ τηυ]5 ουστῖρας Ιηδίτας{1. 

αὈῖ ηί {α]]οχ Ἰεσοπάυπα ο5ί: 

μάμωὶ ΣΤΡΑΤΟΥ Γ’ "ΑΝΑΚΤΑ Μεέλεω 

χώειν 

«λοντο σύγγονόν γε. 

Α]σοςί, δἱ4. ζαχρύσου Θρακίας πέλτης 

ἄναξ. Όγε]ορς 86. κόπης π᾿ ἄνακτες σὺν 

στρατηλάτη ση. Ἠε]αιαοσαπι εοπ]εσείυτα 
τῖΗί 10η 5αΐΐ5 {αοϊαπί, Υ. 89. το ἀπορίᾳ 
πε χρημένος Ιεσεπάτη 6556: μεχρημένοις ]8Ἠ1 
ἀπ οδί ααοὰ ν]άεταιη. Ἠεαίιλίας ἵπ εαη-- 
ἀεπα οοπ]θείιταπα 1Πο]άΙε. «αοοῦδ. 

Μενέλαρν.] Ο]επι. Α]εχ. ραπείαπα ροςί 
λαβὼν ἵπ Ῥτας. νθιδι οπΐ, εί ροςί Με- 
νέλαον Ῥοπί{. Ἐοοβ]εγιας ΝΤατικαπάμτη 5ο- 
αα15 ὨΠοδίταπῃ 16οοπεπα 5ίπο ἀπθίο ἔα]- 
φαΏῃ αἴί, αἲ ΟΊηπΠες οοπ]θοίιτα» 6556 Ιπεςί- 
{35. ὙἨετας ]ο: Άίιωι γαδε εν υεγ- 
ζαφσπε . ---- δἱ Ἰερτεί; Ίεσετοπι λώστος, 
αξ πηϊφοσία οοτηπαοϊας Ῥοδια ποδίεγ ΘΙΙΠΙ 
ΟΨε]ορ. 184. ποπαίπανοταί, Οἰστρήσας {- 
χεηΏς 4.ΠΟΙΕ, ἸΤηπίπα, ν. 609. ἔρωτι πτοεῖσ- 
δα. νΥ. ασ» 1δί πποπυῖπαας, ν. αἆ ΤτασΠίη, 
γ. 1254. εί 65605. ΠΗομίπ. 

Τδ. Μαρτύρεται] Ῥτονοεαί αἲ ]α5]άτα- 
ἀμπι. δὶο ἔεγε Μας. 90. 5ᾳ. βοᾷ μὲν ὅρ- 
2009 -- ἀνακαλεῖ δὲ δεξιὰς πίστιν µεγίστην 
.α) εοὺς μµαρτύρεται. Βεηςεῖν ΦΙΡΙΑ συνα- 
μύνει. Υ. 69. ᾿Ἡδικημένος. ο. νν. 69. 
5ᾳᾳ. Όπιπι ἈΠοπε]απα Ιπίο]]Ισίε. 

Ἠορβα. 
πθ. Ὡς χρὴ βοπςεἰν] Ψἱάε ]ωτὶς]αταπάϊ 

ΤΟΥΠΙΔΠΗ 5πρτα αἆ ν. δδ. υὐῖ σὸ ἀμύνειν ᾱ- 
δικουμένοις Ῥοχ οπωπία τοαδροηᾶοί Ἠιῖς Έ- 
τ{ρ]άςο----βοπ εἷν ἠλικηωένοις. 1αΥΊιε8. 

50. αἴξαντες δορί,] Αριὰ Αιίδίοί. Ἠ]εί, 
1ΠΙ. 11. παα]ο Ἰεσίίμχ αποσί. Ὠυρίίο ἆσς 
σαη]ταίο οἱ ἆς Ὑοιδίοης Ἡοτυπῃ, γοηέες αἆ 
δείιωπι. ἨΤα]]επι δόρυ, ἱ Ἠὶς 5ἷε 1ου 561- 
515, Ἱπία]]οεία Ρταρο»ίί. εἰς, έροίθ Ῥο5ί 

Ρατιοἱρίαπα πποξις, πί «αρδειπηθ, ᾖΛάατά{. 
Τοὐντεῦ εν οὖν Ἕλληνες, αἴξαντες δορί,] 

ΝΠατκ]αιά. “ Ὀαριίο ἆε οαπ]ίαίε οί ἆᾳ 
νογςίοπθ6 ἩογΙπα, ταθπῖε αἆ Ῥοἱ μπι.” 
Οτοίοπθ 5απῖοτα 5μηΠί να]σαία. νιάο Ατίς- 
{ορμαῦ. 1 9ί5ίν. 1125. ὮΆῬοῦ. 

ἀῑξανσες ποσὶ,] Τί εἴαιιχ αὐ Α πκίοίε]ε 
Ἠ]λοίοσῖο, 111. ο. 11. Εὰά. ΛΙά. ει Μ5. 
ἀϊξωνσες δορί. Ἱ,μοεσοπάιπη, πὶ {αἱ]οτ: ἄρσαν- 
σε δόρη, αρραγἄπιίεδ νε] ἰπιδίγιθπίες παυἰαία. 
Φ]ο νή ἄρσας ἐρέτησι», Ἠοιτῃ. Οάγς». α’. 

980. ἄρσεσε να, ΑΡροϊ]οπ. ἨἘοά. Π1. 1064. 
δόρη Ῥτο δόρατα, Ἡὲ Ἠλος. 274. δόρυ αμΐθτι 
χιαυΐπι ἱσηϊβοατε οδίεπἀεί Ογε]ορ. 15. 19. 

415. 
ἀϊξαντες] Τία αυϊάθαι φοχϊθεπάιιπα; 5εἆ 

Ιοσεπάωπῃ, αααδῖ εβ5δί αἴζαντες, σρισυλλά- 

βως. Ὑἱάε οἰπαϊ]ῖα οχεπηρία Ἑπαπῖς, Υ. 
1994. εἰ 1598. ο 1474, εἰ Βαρρ]. ν. 
1065. Βαγπιεδ. 

Κοεβ]ετας Ρτεείετέ Ματ κ]απάϊ δόρυ, 6έ 
εοηί{οτι Ἐ]εσίτ. 844. εὐθὺς ᾖξαν εἰς δόρυ. 
ίσο ονκἰγπίεπι (σγίεσ]ετι αγείοπι σο/ογέ πι 
ἀοπι Ἠα[[οπ. ἨΜα]ο τεάἀετε: αἆ υε]λαπα 
Ῥτοχυπηροβαηί, ίαἤπα Ῥομαπι Ραταβαηϊ. 
Ομ]ά οπίπα (11Π1 ος55οῖ τεύχη (ΑΊππα) λαβ. 
ποΏπο 14 ρευμα 2 Βάθρα στενόπερα (εἰς) Τθ- 
σῖοπος, 5οάος απουσία. Ώε ν. βάβρον υἷά, 
αἆ ΟΥε]ορ. ὅδ1. Ἡ. ]. Αὐλίλα, 54ρίᾶ 8- 
ίθπι, ν. 14. Αὖλι. Ὁμᾶ 58ρε ΡΙΟ σύν Υ. 

Ἐκοεϊ]. Ἐιϊπα]. αἆ 4. ντ. ν. 4. σ- 

χημένοι, ΟΓΠΑΙ1, ΙΏςίγιςί. εἵλοντο σσρατη- 

γεῖν εἰ]σοτυηί τηε υί ἀιχ 65560Π1. σύγγονο», 

α)ΙΡΙ ὅμαιμον, ἀδελφὸόν, ίαπφκέαην {. ἀξίω- 

µα, ἀῑρηῖιας (ἀαςσῖς.) Ἱππρεπίαπα, Ἠορ/η. 
86. Ἵπποις σε, πολλῖς 3 ἅρμασίν γ᾿ ἠσ- 

κηµένοι.] Ἀπηρ]ιεῖας νΙἀστείαγ, Ἴπποι, τε 
ποολλοῖι, ἅρμασίν τ᾿ ἠσκημένο. εί 60 ἴεπ- 
ἀαπε Ο0οἆᾱ. Ρατ. ααϊ οπαἑιηέ γ’. Ἴσσοι, 
πολλοῖε, αί Ῥ]λαπῖς. 111. Ἐν Ιία Πεϊςκ. 
115, ἵππων τ᾿ ὄχλον, ν, 191. Ἀαγκί 
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,] ο .. .” / Φ Καμε στρατηγεῖ, κώὠτα Μενέλεω χάρη, 
5 / η : ] / Δ 

86 Ἐλλοντο, σὐγγονόν γε. τἀξίωμα δὲ 
/ 2 ως .” "Αλλος τις ὠφελ' ἀντ' ἐμοῦ λωθεῖν τόδε. 
ἨἩλροισμένου δὲ καὶ ξυνεστώτος στρατοῦ, 
/ . » , 2 Ἡμεσ»., ἁπλοία χρώμενοι, κατ Αὐλίδα, 

/ η ϱ ” ή Κάλχας ὃ ὁ µάντις ἀπορίᾳ κεχρηµένοις 

Ἐν πε 6υπΏπηαπα Ρ6]]1 αἀπηπίσίχαχα, ἸΠοπε]αί σταῖα, 
96 Ἐ]εσετυπί, {αίτεπη {ἐρδίιδ. Τ)σηϊίαίοτη νετο 

Ἠαπο υμπαπα αληυῖς α]ἴας πασέις ο5ςϱέ ΡΙΟ 1Π6, 

6ο]]εείο αιίεπα, οἳ εοπστρσαίο οχθγεῖειι, 
Ῥεάεπηις, ΟΠ) ΠΟῦ ροδδίπηας πανίσαχθ, ἵη Λι]ῖάς, 
(0Ἀ]ε]νας νεγο γαέες πεςεῖΐς αι]ά ασθγοπιι5, 

84, Κάμὲῖ στρατηγεῖν, κώτω Μενέλεω χά- 
θιν, Ἑκλοντο,] Φεησιῖ θἱ πηθίγο 5αεἱς[λοστεί, 
Κάμὲ στραωτηγήσοντα, Μενέλεω, ὅτο, ί Ἠε- 
τοάῖαη, ΥΠ. «5. τὸν νἱὸν αὐτοῦ, στρατηγή- 
σοιτα δὴ τοῦ πλήθτυς, εἵλοντο. γα], στρα- 
σλατουντα, θιοά νετ]α5 Ῥρυίο. Οείθιας 
Οου]οείμνα, κάρτα, δητα, ἀλλὰ, πᾶσι, ΡΟ 
κἄσα, ΟΠΩΠΟΣ 5αηΐ ὤη11θ Ἱποοτίο.  Θεησιις 
Ἰοοῖ οδί 5αἲῖς ρογερῖομς. Ἰ{αγζ]. 

Τυγ)αί ΦεΠΙΕΠΙΙΘΠΗ γΟΧ μώτα. Ἰμερο: 
3 .. ” , , 

ΖΦμε στεατήγειν τάρρα, Μενέλεω χάειν, 

εἴλοντο. 

15 πιο αἆ δι ηιαηι θο[ί ααπιϊπιίδέγαπίαπο 
εἰεπεγιιηί. στρατηγεῖν τὰ ἄκρα, Ἱΐ συνε- 
στρωτήγει τῷ πατρὶ τὴν κάφοδον, Βίταυο, Ρ. 
259. 1). σσρατηγεῖν τὸν ἐν χερσὶ πόλεµον. 
14. Ῥ. 991. Ο. στρατήγησαι σὲν σόλεκον 
φοῖς Λακεδαιμονίης, ]ά. ρ. 569. Β. Λ4{μδα. 

Πεϊδκίις ]εσί ]αῦοί κατὰ, δἐοπιάηι γα 
ἐίαπι, Ἱ. ε- ἴπ αγαἰίαπι Μειιείαὶ (εδεειή- 
ἆ μπα ἵπ Μ:νέλεω Ῥτοάιοϊέὰχ ποορςδ]{αίθ Τηθ- 
ὑπ, εί απῖα ποππεν Ῥχορσίαπα, {π ααίρις 
{αμα Ἠοσηί, αὐἲ, οἳ ουί ἀωγίας Ἡος νὶάρα- 
έυ, πᾶσ, ΡΟ κατὰ Ἰεσῖ Ῥο55ε ρυίαί. ΤὮο- 
πῖαιε Ἠ καιβῆιι5 εοπῇ]1εἷε κάρτα (}γαοἰριι) 
Ῥχο κώτα. ἨεϊσΚίιις Ῥταίογεα ἀωυίίας, οἵί- 
ης 5ειναπὀα νυ]σαία απ σύγγονόν σε Ίεσει- 
ἀυπα, πιζιὲ εἰ [γα ἐγὶ πιεο ἀείιεγιιέ ἐπιρετὶ- 

4ὐπ.  }οδίετιοτί {ανοτε αἴε, Υ. 176. 5η. 
Μορ/ν. 

86δ. ἨἩοερεχῖέ Εισίαήις αἆ Ἠοπῃαγ. Ρ. 
ὅτ. Ὦ. 136. εᾱ. Ἠοπι. αβῖ πποπθί, Αεσος 
ΑΡΑΤΑΕΠΩΠΟΠΕΠΗ σεσετη εἰεσίοα. Πόρ[η. 

8τ. ᾿ἨἩλροισμένου δε] Ἐοτίε οπρεῖί γὰο, 
ΠΟΠ δὲ. Ἁαςς. 

δε] Ματε]αιάο ρ]ασαί γάρ. ἸΜασς. 
ἀλροίζεσθαι] Γοἶῖαί, 58 «οπΠστεσατθ, 

ον, 

Ῥειοῃ5 συνεστῶσος εοἄσπα τεᾶε, ουση ]α1α 
ΟπΠΏες αἀδίηι. Πορ[π. 

88. κατ’ Αὐλίδα.] Βοταο] αλβί, πῖςί {α]-- 
19Η, (1ΡΗ. Ταυχ. 96.) Ἱπγοεποτῖς ηαπο Τει- 
τηΙηαΙοπΠεπι Αὐλίδα ἵπ Επὶρίάς,. Οῖπ εί 
1ὶ Μείχυτα ἔεττεί Αὖλιν. αν]. 

Αὐλίδα.] Ῥμρτα αιίοπα αἆ ν. 14. Αὖλιν, 
υέ Θέτιδα, Θέτιν, Θέμιδα, Θέμιν, Κύπρια, 
Κύπριυ. Ἀαγπες, 

88. 55. ἁπλοίᾳ χιρώμενοι,] Όαπα ΠΟΠ Ρο5- 
βἵπωυς ϱχ Ἠος Ίοσο ΠανΙσαγθ, «υπ Αἀνθιςο 
γεηίο υίαταυχ, πάς αά[ί ἤμεσθα Ἡεετο- 
ΠΩΣ5. Ίος ἈΝορίοτ 1ΡΗ. Ταχ, ν. 15. οἷο 
εχρτθςεῖέ: Δεινης δ ἁπλοίας, πνευμάτων στ’ 
οὐ τυγχάνων. Αὐλίδα τί 5Ἴρεα ν. 5]. 
Οᾳ]ε]ας μάντις νε] οκ Ἡοπιετο ριοτίς Ἡο- 
{15. Απορία κεχρημένος Ἱποεγίιις απῖπαϊ ααίἆ 
ε5δεί ασεπάτπα, Ῥοπί ποὺῖς εα ἵπ το Ο01- 
5υ]ετει. Κοεμ]ετας νοτεῖε τυοί] τοῦ οί 
1ίδε]ιζς Γα456ι ᾖαππεπ, φαί Ἱερῖςφοι 
πεχιρημένοις, (5ο. ΟΤαςςἵ8) οί νετο εἷο σα- 
Όρ]α5 οππεπᾶαί, ΟοπηπΙα 4πσηΠθ, αποά 
γυ]σο εδε απίο ἀνελεν, (χεδροπά1() ἀθ]ον]ε 
Ἠεαίμ]μς οὐ νοτύί: (αΐε]ας υεγο θαΐσς 
πιοδῖδ ργα εοπςἰὲ ἠγιορία οι οοπισιζοτιί- 
δι τεδροηδώπι γεαίάΠ. Ἠεδγελδίιις : 
ἄνεῖλεν. ἔχρησεν. ν. Ατη. εί Α]μροτί αἆ 
Ἡ, 6. ὨὈοπῖααε ἨεϊςΚίας επιεπάαί ἐμσύ- 
ροι (ν. 4 δ9.) κεχισηµένοις, οοηδιὲίς ρε 
Ίσπες Τ6γιπι δογῖδμ5. ἣν ἔσπειρ ἐγὼ Ρες- 
4 μάπα «οπηπηοάς, Ῥτο 01ο αΠβῖ φισύειν, 
Φντεύειν ἀς ραΐτε ἀῑσοϊεωχ. ΆἘῬ]υτα ἆε 5 
ν. 5Ἡρτα αἆ ν. 99. ἈΝοίαί ο Βατποςίμς, 
ία αιαϊάσπι ΑσαπΙΕΠΙΠΟΠΕΠ Ριίᾶςος, 5 
ΠΕΠηΡο Τρηϊσοπία ραίΓθηι Γς5ο, ΠΟΠ- 
Ώ]ο5 {απΠΘΠ δ5ίαίΠ6Γ6, ἴἶ]απη Ίοῃπ οκ 
Ογίωπιπεεία 5εἆ εκ Ἠε]επα, πες αἲ 
ΑΡΑΠΙΟΗηΠΟΠΕ 5εἆ α Τμεσοο σεπίίαπα; τιέ 

κ. 
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) .-- ᾿ / εἰ ”/ δ. Δ 

90 ᾿Ανεῖλεν, ΙΦιγενειαν, ην εσπειρ ἐγὼν 
” / ωὴ πα {8 ν / / 

Αρτέριιδι 9υσαι, τῇ σόὸ οἰκουση πέδον, 

Καὶ πλοῦν τ ἔσεσραι, καὶ κατασκαφὼς Φρυγώῶν, 
’ Δ / , 3 ιο / 

Θύσασι" μη "ὐσασι δ), οὐκ εἶναι τάδε. 
ἀ -- 

Κλύων δ ἐγω ταῦτ. ὀρθῳ κηρύγματι 
α΄ / η 

96 Ταλ»δύξιον είπον πάντ᾽ ἀφιέναι στβατον. 

90 Ἠορδροπαϊε: Τρμσοηῖαπα, ᾳπαπῃ σοηυῖ οσο, 

Μαείαπάατα Ὠϊαπα ἹΠαριίαπϊ Ίος 5οἶαπ]: 

Έτ {αέάταπα βἴππα] πανΙσαίίοΏεπη οί ονοχδίοπθίη ΒΗΥΥΡΗΠΙ, 

Ἠπαείαπίδρας Γρἰσοπίανι, αξ ποπ ππαοίαπέἴθιας ΠΟΠ {οχς Ἰεες. 

Ἠτες αὐίσπα αιάῖοῃς οσο, οἶατο ργαεοπῖο 

96 οι. Γαωγρίαπα ἀῑπηϊίογο {οίμτη εχεγοϊίαπη, 

Ἐρμογίοη 0µαἱσ]άεηρίς, ΑΙοχαπάσγ Ῥ]οιι- 
τοηῖι5 οἵ Βιρδίοποσιις Ηϊπιεταις. ν. Ραιι- 
δαἩ. (οσἴπίμ. ο]. 65. Ἰπ. 10. Απίοπίη, 
1ήρονα]. Μοίαπατη, ο. 97. οἰκούσῃ Ἠϊς 56- 
ἀεπι Ώχατη Ἠαῦοί, οο]ξας, Ἠα]ας {ετγα {ιι- 
το]ατῖς ο5ί ΊΏοα. καὶ ---- ἴάπο Ώος {ε]εῖίεχ 
παν]σαξαχος, Υοπ{ο 5εοαπάο π5υχος 6550 οί 
Γομοί 4αοᾳάε 5ιιοσθδςιι ΕΥΘΥΕΙΤΟς 6556 Ἑ. 
κατασκαφὰς (ν]ά. εωρτα, ν. 64.) Απιρο 
Μ595. Μιεσταν]ϊ κατασφαγάς. Ἐϊσο ΝΤΟ 
χηαίο οἶτα ΜΠατκ]απάο ο ν. 64, ὅ56, 1219. 
νυ]σαξαπα ἐαογῖ 9ύσασι 5ἳ 6ΧΤΏ ππασίατετΏ5, 
μας Ίεσο, 5ἵη Υ6ΥΟ ΠΟΠ. ----εἶναι ΡἵΟ ἔσεσθαι, 
νεῖ σα Ἰοςμπῃ ΠΟΠ Ἠαῦετο. Πορ. 

59. ἀτσορία κεχρηµένος, Ανε[λεν. ΚεχΧρή- 

μένοις ᾿Ανείλεν, ορτίΙΊΏ Ῥυίο. ΕΙ Ἱία Ἠεα- 
Ες. ιά. Τκε]γ]. Ασαππεπιη, 908. Ὁ- 
Ώπιαι ΥοςΠα 5γ]]αβα, Ῥταοῖραο αἆ Ώποπι 
ναχδαπῃ, ἀερταναιϊοπῖ 5υπί πιαχίππα οὐ- 
ποχία, Ἐκοτηρ]α αΠηποί ρο5υῖ αἆ βποτα 
αι], ἸΜαγκ], 

Κάλχας δ ὁ µάντι ἁπορίαῳ πεχρηµένοις 
᾽Ανεῖλεν ---κεχρηµένω ἨἩἨεπισίοηισίας αἆ 
Οα πιαςΗ, Ἡ. ἵπ Ὠΐαμ, 69. Θα αἰίθγιπα 
χθσίο οἀϊτιτ. ὮῥῬογ. 

κεχρημένος] Ἐπιεπάαί Ποπηίογμασία», 
ΥΣ ΦΗΤΩΤΩΙΙ5, κεχρηµένω, Νοι. αἆ Οα]- 
πηαςῃΏ, Ἠγπηῃ. ἵπ Ὠϊαπ. ν. 69. Τοπία 
οί, ηὶ {αἱ1οχ, παθ]ας5 αποαας ἩἨσοαίιμίας, 
λκημένοι 5ο. Οτωςῖς. οοΏ{οχ ν. 95. 

ά{ιςς. 
Κάλλας δ διο.Ἱ Αριαά Αϊκεμγ]απι (Α- 

δα, 910.) Δαϊάα αιάϊίο Ἠος ναιῖς ᾖαβιι 
ἴαπα νεΏαπιθηίοτ «ΟΠΙΠΙΟΝΕΠΕΙΣ, Ἡέ 5ε6ρ- 
ιδ {εγτάτη Ῥη]δεπί αίαιο Ίαογγπηας Ε1πΙ- 
ἀατέ. Ἔαπς παα]ος παία ἀάτήτ ο55ο αἲί 
115 ποπ ορεάῖσα, ἁπτατα εἴῖαπα βΠαπα ος- 
οἴάστε, 5οἆ ἔαιπεπ Γασῖπιις απἆοι, ἱά, ἵῃ- 
τα αἆ ν. 1957. 

Ὠεϊοπάυπι Οοπιὔᾶ Ῥοδί κεχρηµένοις. 
Ἡορβα. 

90. Ἰφιγένειαν, ἣν ἔσπειρ ἐγὼ,] Τία ααἰάθτα 
ριίαραί ΑσαπιεπποΠ, 5ο πέιηρςσ 1ρ]ήρε- 
π]αρ Ῥαΐτοπι Γη1996: ποππΙ]Ι {απηεη σίᾶ- 
έαυπές ]]άπα ποη οχ (]γίαιηποφίτα, 5ο εχ 
Ἠε]επα, πες αὐ ΑσαΠΩΘΙΩΠΟΠΟ, 5εά ἃ 
Ἠθφρο, σεηίίαπι; αὲ ΕιρΠοτίοα (Ἠα]εῖ- 
ἀεηεῖ, ΑἰΙοχαπάοτ Ῥ]ουτοπίας, οἱ Βίο5ῖ- 
εποχας Ἠίπρταας. Ὑἱάο Ῥαμσαπ. (ϱο- 
τΙπίἩ. {οἱ. 65. Ππ. 10. 1άεπα ἰεδίαίατ Λη- 
ἰοπῖπιις Τ10ετα]]5 Ἀοίαπι, 6, 27. Ἠάε ἵπ- 
{τα αἆ ν. 1608. ἍΒαγπος. 

Ἠος. ᾽Ανείλεν' ἔχρησεν, πδὶ «6, Ατη. εξ 
Α]ά. Λεεᾷ. 

09, κασασκαφὰὼς Φρυγῶ»,] ντᾶ, ν. 64. 

555. 1279. (0οἆά. (απἹοη οτηπες βατ. κα- 
σασφαγας. «Ματκῖ. 

χατασκαφὰς] ΑπιΡΟ Μ98. κατασφαγάς. 
Μιας. 

94-- «114. ο αςςὶ ρε ΤαἰίΠ. οπΊησπα εχ- 
εγοϊέαπα ἀϊςοθάστο, επα ἀῑπηῖςί --- ὀρφθία 
κηζύγματιςο]οπηῖ ρταςοπῖο ---- (Ἡἳρρο ἨάΠ- 
ᾳπαπά Ῥαδδυτας, Ῥεγήςδασιυς --- οὗ δή, 
ἀοπεςο 5. αβῖ, 4Ο ἴΘΠΠΡΟΓΟ. δεινὰ ---- ἴατα 
εγαἆε]ᾳ {αοέυπα ρα(τῖς ετσα Β]ῖαπα, αωαῖθ- 
πι θαπι Ὠΐαπα ςαοτῖβσατα οορΙ(ανεταῖ. 
κἄν (καὶ ἓν) Σ. πσυχαῖς, ερἰςίο]α αί ΙπίΤ. 
119. ΤΡΗ1. Τατ. Τ60. Ῥτο 4Ἡο διασσυχαὶ 
»δ. Τ97. ὡς γαµ. ἴαπαιματη ΦΡΟΠΦΗΙΗ, 1χ0- 
τοπ Γιίμχαπα, έ θαπω ἀμοστοί ΧΟΓΘΙΗ, 
Φοϊ]σοί Ηῖς (απίαπα Ργαίαεχίς οΓαί {ο {- 
οἴ]ϊας οαπι τωϊέογθί τί Ίρ5ο ίαεῖπα αἀαῖῖ ν. 
104. 5ᾳ. Ῥχο πέµπεν ΜατΚΙ. πιανα]έ 
στέλλειν, απῖα ἔπεμψα Ῥτεεσεδαῖί, Ταιάαί 
ν. 119. 669. ΒορἩµ. ῬΗϊους, 499. (4. 
0ο]. 592. ᾿Εκγαυρύμενος, Ἰαυάΐθις «ε]ο- 
Ῥταραπι ἀἰση]ίαίοτη χποχ!(α, τώνδοὸς, ΛεΠί]- 
5. λέγων ἨΠετῖς (γράφων) 5. ΡΙΚίςσσεης 
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ὋὩς οὐποτ ἂν τλὰὼς υγατέρα Ἀτανειν ἐμήν. 

Ου δή μ΄ ἀδελφὸς, πάντα προσφέρων λόγον, 

Ἔνεισε σλῇῆναι δεινά. κἀν δέλτου πτυχαῖς 

| Γράψας, ἐπεμψα πρὸς δάµιαρτα στὴν ἐμιὴνν 

100 Πέμπει ᾽ Αχιλλεῖ Ἀυγατέρ' ὡς άμουμένην, 
Τό τ ἀξίωμα σνδρος ἑαγαυρούμενος, 

Ἐνυμπλειν τ ̓ Αγαιοῖς οὗνεκ) οὐ έλοι λέγων, 

Ἐ; μὴ παρ ἡμῶν εἰσιω εἰς Φθίαν λέχος. 

Πειὼ γὰρ εὖχον σήνδε προς δάμαρτ' ἐμῆν, 

106 Ψευνδη ξυνώψας ἀντὶ παρφένου γάμο. 

Όι πυπαυαπα πηθαπα ΒΠατη οσοἶἹάετε 5ΗΙ5ίθηίΙγυς. 

Ώοπος {απάεπ} της {Γαίοχ, ΟΠΊΠΘ αάππονεης αΓΡΠΙΕΠΙΠΗ, 

Ῥογσιιαδί{ 5ας5ποχο αἰγοςῖο: 

Βογῖρεης τη]ςῖ αἆ ΤΩΘΑΠΑ ΙΧΟΣΕΠΗ, 

οί ἵη ερἰδίο]α; Ρ]ῖοἶς 

100 Όε τοῖείαι Παπ {απαπα πρίιχαπα Αοἰ]1, 

Έί απιρ]Ώεαης ἀῑσηιίαίετα νϊσῖ, 

Έτ ἀῑεεπς, ααοἀ πο γο]έ πανίσατο ουαπα Αελὴνίς, 

Νβί α ποὺῖς τοη]αί εοππυΏίαπα ἵπ ῬΠίπίαπῃ, 

Ἠαπο οΠἵπῃ Ῥεγ5ιδδίοπ6ίη ΠαὈιῖ αἆ οοπ]σθτα ΠηθαΠη, 

106 Εαΐρας Ρταίεχεης ἆε ριο]]α παρίῖας. 

- τοῦνεκ Βατπεδίας ἵπ ΠαΥΡΙΠο οὔνεκ 
αυοᾶά εσο ουπι ἸἹΜιδστανίο εἰ ἥΜατκ- 
Ἰαπά. (ου Ἐτεπ. ὮῬ]μή]οῃ. Ἡ. σοὔνεκα εᾱ. 
Ὑαἰοξκ. Ῥταίετο. Ἐωπι πο]]ο ---- Πῖςὶ ---- 
εἶσιν γεπῖαί α ποὺῖς οοππυΡίαΠ1 (λέχος εἰ 
λέκσρον αδί ποτ, Ἡ{ Ιεεία5 Ῥτορογι. 1]. 5.) 
ἵπ Ῥμήαπι (Λος ραιπίαπη) Ἱ. 6. η]θῖ 
Π]ία (απµαπη ο]ας πυρία 5. µχογ Εέυγα 
Ῥλίαπα νεηῖτει. Οοᾱ, Ἑ. Παῦθί εἰς Τροίαν. 
τΠείω (άε αμο ν. ἀπίρρ. αἆ 1 (οτ. Ἡ. 
1ΠΙΕ.) εἶχιον πρὸς, 5ἱο Ροχδιαάςτο πιά] 
υχοχῖ, Ίος Παυερατη Ρεχειαἀεηάϊ αχσι- 
ΠΠΕΩίΗΠΙ. ὠὦντὶ παρθένου. Ρἱ Ἰεετεί, Ίεσο- 
ΥΕΙΗ ἄρτὶ παρ». Ύ6ὶ σὸν σης σ. ΒοϊςΚῖως 
ἀντιπαρθένου (μτορεπιοᾶιιπι οἱγβῖτιῖν) Ἠεαι. 
ἀεπῖααε ὠρτιπαρφθένου οοπ]ϊεῖε, Ίαπι Ίποβο 
ααοἰεδεεπέιί υἰγοῦιν. ἜΤαϊες τί Ιάεπα 
οὐξογναί αρυά 39δεἨγ]. 5. Ο. Τ. 5569. αρ- 
Ρε]]απίαχ ἀρτίσροποι, η εἰ ἵη Ἐεχς. ἆρτι- 
ζύγια οπατἰ(1 πιιιμέῖἱ5 γεσετιδ ιοί. ὧν ἔχει 
α{ 56 Ἠεος τες Ἠαῦθί. ὌἜγνων Ὦ. ]. ἀεεχαν], τ1{ 
αΏοῖ 5αρίις ν. Ψϊσεγ. Ρ. 326. Αὖθις µε- 
ταγράφω τυχ5Η5 χθΥοςο, τεἰτασίο οο]]. ν. 
57. δέλτον, ιά 5υρτα 98. αωοά ν. 57. (εο]]. 
56.) νοεαῬαίαχ γράμματα. Ὠε εοπ]αης- 
Ποπε ΥΥ. αὖθις πάλιν ν. Ὑϊσοετ. Ρ. 438. οἳ 
Ὁμῖά. ν. αὖθιω. δὶο Α]σρδι. 189. δμρτᾶ 

ν. 58. ὀπίσω. εἰσεῖδες ΡΤΟ αἰπαρ]]οί ν. λύονσα 
Ρατοῖρία Ίοεο σεπ]νοτιτη. Ὑ. ΏΟ» αι 
Λάϊρ. Οο]οῃ. 597. λύειν τέ 5ΗΡΤΩ ν. 5Τ 
5εἀ Ιρϊάθια ἨῬΓο ΠοδίΤΟ συνδεν οο]]σετε 
οἰθιάστο, εΓαί σφραγίζειν. Κατ᾽ εὐθρόνης σκι 
άν. ἘΠΟΠΗ. 75ο. εσεις εὐφοόνης κνέφας 
Ὁπιόγα πιοοίῖ Ῥτο Ποσίε ΗΠΊΡΤΟΞά 5. ΟΡ8 
σα. Όυα {οτηια Ιοᾳιεπάϊ πες Ἠεῦτα 
Ισποία Εν. Ἀοκ ΒΙ{ΕΙΩ εὐφρόνη ἆτ. ἃ 
εὐφρονεῖν (Όεης φαρίεπάο) αέ Ίαπα θήρΙίπα 
πηοηυῖί, ν. Ἐτονετυ. 1η Ὠηοείο οοπ5ΙΙαπῃ 
ἃ κέκευνε, 016 ἵη Ίας ερἰδίο]α Ἰαίθη 
βογ]ρία. λόγω Φρ. νειρὶ (πιπα[ίομ) 9 
επαιταῦο, ἀείοραπι. πιστὸς Υ. 54ρτα ν 
35. Μομί. 

96. ἔπω ῬΤΟ κελεύω πι Ἠεειὺ. 5539 
1ΡΗ. Ταυχ. 8δ. ΠἨορ[π. 

100. Πέμπειν ᾽Αχιλλε;] Μαϊ]επι, 5 αι]: 
Τενρσειν 

0ο. Μ5. ἀατεί, Στέλλειν ᾽Αχιλλεί. απο: 
εἰεσαπεμς ν]ἀετείυχ, αυ]α Ῥτεροεςαῖέ ἔσεμ. 
να. ν]ά. ν. 119. 562. Φορµοε]. Ῥπ]]οςί 
499, (41ρ. Οοἶοῃ. 6095, ἍἨΜαγ]. 

109. σοὔνεκ) οὗ 9έλοι] Ῥατηρθῖας οὔνεν 
χοοίθ. ὙΨἱάο Ἑταπίπω ῬΗοπειη ος]. 
γα]εκεπατ. ν. τοὔνεκα. «Δ{αγί. 
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ο. 5 1“, 

Μόνοι δ) ᾽Αχγαιῶν ἴσμεν ὡς εχει τάδεν 
/ / 3 Πα] .] 3 -- 

Κάλχας, ᾿Οδυσσεὺς, ἸΜενέλεως 3). ἅ ὃ οὗ καλώς 
./ δι ον “ ο» / 

Έγνων τὀτ, αὖδις μεταγράφω καλως πάλι 
ι] ΄ / ε Ι] ” / ιπ 

Έλις σήνδε δελτον, ην λατ ευφρονης σλιίοιν 

110 
/ -- . . / 

Λύοντα. καὶ ζυνδοῦντά ω εἰσεῖδες. γέρον. νε] ν) 
α- λ 

᾽Αλλ’, εἰω, χώρει, τώσὸ ἐπιστολὰς λαθών, 
4) Ν -- 

Προς Αργος. ἆ δὲ κέκευ»ε δέλτος ἐν πτυχαῖς, 
/ 2 / 

Λόγῳ Φράσω σοι πάντα τὰγγεγραμμένα" 
Δ Ν 9 / -” Φον 3 - / ωχ 

Πιστος γὰρ ἁλόχω, τοῖς τ ἐμοῖς δόµοιση εἰ. 
1165 

/ ΔΝ ΄ . / ΔΝ / 

ΠΡ. Δέγε, καὶ σήμαμ’ ἵνα καὶ γλὠσση 

Φο]ῖ γετο ος Ογαφοεῖς 5εἴπχας, 4ᾳαοπιοᾷο 5ο Ἠαῦοαπί Ἠαος, 

Οαἶομας, [Ἴψεςες, οἱ ἈΊεπε]αις. θεά ασε ποῃ τεςίιὸ 

Ταπς ἀθοτονῖ, ΤάΥ5ιΙι5 τα5ςτῖθο χοσίθ 

Τη ας ταρε]]ας Ἠτοτῖς, αιιας ἵπ απιῦχα ποςεἶ5 

110 Ῥο]νοπίοπα εί οο]]σεπίοτα υΙᾷϊςεῖ της, 5ΕΠΕΧ. 

Θρά ο]α ναᾶο, αοεῖρίθης Ίπαπο ερϊςίο]απη, 

Αά Άτσος. Ξοἆ ας οεσυ]ίαῖ ορῖςίο]α ἵτπ Ρ]ῖσῖς, 

γειδῖς εκροπαπα Εδί οπιπῖα, αα; ἵη εα δισοέ δοηῖρία: 

Ἐν επίπαι Πάε]ῖς εοπ]ιισῖ αἱ πηθα {απηϊ]ῖα,. 

115 δεπ. Ὀϊς εἰ ἱσηῖβσα, μέ Ππσαα ᾳαοηαθ 

σοῦνεκ] Βατπεσίης ἵω πιατσῖηπο οὔνεκ, 
ααοᾶ Ρρτοου] ἁωὈίο νεγαπη. ἍΌ{ις5. 

105. εἰς Φαν] 0οἆ. Ἑ. εις Τροιαν. ΝΙ 
πημία. λέχος 6ἳ λέκτρον εδ πο: πηάςθ 

εοίας Ῥοδες Τ,αηῖς. Γεα «4απιοίί οοτι- 
ζωα, αἱ Ἰθοίας Γ]ψαὶς; Ῥτορετίίις ΤΙ. δ. 
1. 6. Ῥεπείορε. Μανγκί. 

105. ἀντὶ παρ» ἔνου] ΟΡΙπΠοΙ ἀμφὶ παρ- 
9ένου, 4 υἱγσῖπε, αξ ν. 1547. (Οοπ]ίοῖατ 
ἀντιπαρ-ένου, Ί1Ώα νοςο; εί ἄρτιπαρ»ένου, 
Ζαπι 'ποᾷο αἀιίια υἰγαϊπίς. ἸἈθιίταπα Ἠα- 
ΤΙΤΩ γοςΙΠΗ 5εῖο, Ἠθαιε Ιπνοπίτο Ροδ5Πῃ, 

ΦΜαγλ). 
ἀντὶ παρθένου] Ἠεϊςκίις ὤνσιπαρ»ένου, 

αποάἀ ε5δεί ϱγορέπιοᾶιπι υἱγοίπίε 1μερο 
ἀμφὶ παρθένου, πί 5ἷο ἵπ οοηδίγισ(ῖοπε Οἵ- 
ἀϊπεπίωτ: πειθὼ γὰρ εἶχον σήνδε πρὸς δά- 
μαρτ᾽ ἐμὴν ἀμφὶ παρ9ένου, ψευ»; συνάψας 
γάμο. ἨΜιωσ. 

Ηεαίη. εοπ]οῖς ἄρτιπαρςένου, 7αηι Πιοᾶο 
αἀοἰεκορπέμία «οἰγαίπίο. Ταιες αρ. ἆς- 
ομγ]. 5. Ο. Τ. 659. αρρο]]απίέαχ ἀρτίσρο- 
που αί οί ἵπ Ῥοις, 649. ἀρτιζύγια, γπαγἰεὶ 
πιερέτς γεοεπ» 7ιιο. «ΆΒεολ. 

109. κατ᾿ εὐφθρόνης σκίαν] Οοἆά. Α. Β. 
»ατ᾽ ευβρον»». ΘΟμῖδ που νῖὰθί ιιπάο Ἰος 
Ὑοποτιτ2 Ματ, 

115. Λέγε καὶ σήμαιν, ἵνα καὶ γλὠώσση 
Σύντονα τοῖς σοῖς γράµµασι αὐδῶ.] ἨΗϊ ἆπο 
απαραςΗ Ῥοπί ἀευιθταπί Ῥοδέ δόµοισι εἶν 
ν. 114. Έτ ία Ἠεϊςξιας. Χεπορποα Ο7- 

. . β - ; 2’ ὴ 
τοραἀ. Π0. ἵν. ἄναγνῶναι δὲ σοι, ἔφη, καὶ ᾧ 
᾿ ΄ / “ ᾿ Δ α) ον ε 

ἐπιστέλλω, βούλομαι, ἵνω εἰλὼς αὐτὰ, ὁμο- 
λογῆς, ἑών σις σε πρὸς σαῦτα ἔρωσῷ. «Ματ. 

115---118. Αςςοπίῖοτ Ἠοῖς]εῖο, ντο εἶα- 
τ]56Ίτηο, ος Υθγςιις οἷο ογά παπα: 

Πρ. λέγε κωὶ σήµαιν, ἵνα καλὶ γλώσση 

σύντονα τοῖς σοῖς γράµµασιν αὐδῶ. 

Αγ. πέωσω σοι πεὸς ταῖς πρόσ»30 8 

δέλτοις, ὦ Λήδας ἔρνος, 

μὴ στέλλευ --- Μωςς, 

115.5. Ἠϊ ἆπο τες ποΟῦ 5αΠί αηΏᾶ- 
Ρᾳςε1οἳ, 5οἆ Ἡαρμίμοπαίππεχος εροπἀαῖσα», 
ΑΙ Ῥτοσδας 5]πη]]ος ἴπ 1ρ5ο Ίος 5γ5ίεπηαίθ 
οηαιπίέασ ν. 151. 5. 126. 5. 145. 149. 

1Πεαίμ. 
115. 9. σύνσονον ὙΥοτάίατ νιι]φο οοπίετι- 

ἔηι, γεμθπαοπς (Τχασῃ. 935.) ἃ σείνειν ἴθῃ-- 
ἀςτο, 56ἆ Ἡ. Ἰ. ο5ί «ΟΠ5ΟΠΙΠΗ (τόκο: ΟΠΙΙ5) 
εοπσττΏ, οοπνεΠίθηΣ, 4πα ποοποτα 
ἵπ Ρἰατίρας Τ,οχ]οῖς ἀρδιάετο. γλώσση (οΡΡ. 
Ἠετετίς (αὐδῶ (λέγω) πο α]ῖα Ῥτο[ετατΏ 016, 
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/ ” . .] ο 

Ἐύντονα τοῖς σοῖς γράμµασυ αὐδῶ. 
ΑΓ. Πέμπω σοι, πρὸς ταῖς πρόσ»εν 
Δέλτοις, ὢ Λήδας έρνος, 

λ / Ν Ὀ Ἆ 

Μή στέλλειν τὰν σὰν ὢνμ προς 
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Οοπεεηίαπεα Ειιῖ5 ςο1ρεῖς ἀϊσαπῃ, 

σα. Εας τϊειο ΕΡῖ ρτα ία ρτῖογος 

1 ίθτας, Ο 1εάα 6εΓΠΠεΏ, 

Ἄε παϊέας {παπα Βατ αἆ 

190 ΦΙΠΙΟΣΕΤΩ αἶατα Εάῤοα, 

α ατα {ὰ Ηεεετῖς 5εραϊσε, πο οί 1πνίσσπι 
ταρασπεηί. Ἠορ/π. ς 

117. σσρὸς σ. πρόσ»εν δ, (προτέροις ν. 84 

Ογε]ορ. ν. 201.) Ρο5ί, Ρταίετ Ί]ας Πέογας 
αιιας απίεα ΠΠΙ5ΕΙΑΤΗ. Πομ{. 

118. Έρνος, τέκνον, Ἀυγάώτηρ. 3ἱς 410- 
αµο Φορη. (ἱά. Οο]. ν. 1108. Ἐτορτία 
αιἶάετα Ἡ. ν. ποίαί 6εγηιθι βλάστημα 
(Βιῖά, φυτὸν) Ίέεπι μλάδον (Ἐυπῖρ. ΟΥε]ορ. 
611.) ν. Ἠεκγε]μ. βεὰ ἀεϊπάε οὔῖαπῃ αιιοά 
τηι]ς ἵπ Τ,οχχ. Εγασίτα απ ατας, αἀμ]ρείατ 
τί σπέρµα (ΟΥε]ορ. Ρ. 69. ΒοΡΗ. Τγ. 504.) 
Φάλος (ρτο Β]ία Ἠοιπετ. Ο. ζ. 157.) ὄσπυξ 
εἰ στάχυςι (ΟτρῇΏειι 919. 916.) καρπὸς, 
εἰο. δίο αριά ποδταπ ΈῬπωῃπ. 198. 
Ττοαἆ. 768. Ιερίεαχ, που Ἠος Ἰρποίαπα 
6556 Ἠευταίς αυαῖ Ἱία γ. πον ααπίατ, 
εοηδία. Ἠις τοίογ οξ οπιπΊπο ἆς γ. 
στείρειν, φύειν παΙ]ήραδαυε οΏβεγναν1 5µργα 
αἆ ν. 90. Λάάε Ἑυληκεπ. Ὑ. Ο. αἆ Ἠο- 
τηθτ, Ἠ. ἵπ (ΕΥ. Ῥ. 9. οί 11]. Ἠατ]ος. αἆ 
Τηπεοστῖε. , 44. Ηορ/α. 

119. ΜΗ στέλλεν] Ὀιρογήαπας εοἆεχ 
Πίο ποίαί Ἰεσεπάατω μα], 5ο 41811 ΤΩῖ5ΕΤΟ 
ΘΙΤΟΙΟ, ΏΟΠ ορΏ5, Ἡέ Πίο ἀῑσατη. ἸἨαγπιεδ. 

ἵνις (ὁ καὶ ἡ) ας (τους. 572.) Ἡ. 1. 
Ἀνο, Βυ]άας: Ίνις, νέοε, υἱός. Υ. εί Ἠσεστεῃ. 

Γο]απε ἀθτίνατο αἲ τε, ἰνὸς Έρτα, τοριΣ, 
(ν. Ἑοέα (τοι. Ἠήρροεταί,) οφαοπίαπη 
Πθετῖ ααα»ῖ τοῬαχ οἵπε Ῥατεπέυπη. ν. Εγ- 
τηοΙ. «Ἠορ/α. 

190. Τὰν κολπώδη πτέρυγ Εὐδοίαι, Αὖ- 
λι ἀκλύσταν.] Βτοάφας: κολπώΣη πσέ- 
έ6ρυγα, σκέπασµα, σἱπιοδωπι {εππιέη, 1ά 
ἐς ρ8Ε, Ῥοτίυπα απάίαιε α γεηέῖς ἐμέαπι.” 
Φοά 4µτο αἆμας, ππάε Αμῑῑ5, αυξξ εταί 
ἵπ Ῥωοίῖα, αρρε]]θίατ απσέρυξ (αἶα) Ἑν- 
Ῥοας Ρίο επίπι γάεο ἀοσίο5 Τητεχρχείες 
Ιπερ]]ρχῖςος, αιιαςῖ γοκ Αὖλιν εσσεί αρροσ]- 
Ένα αἆ στέρυγ Εὐβοίας. Βεὰ ραίο ποπ ία 
655ε: 6 ἀπο Ίοσα Ἠΐς, ορἵπος, εἴρηϊβελη- 
(ᾳτ, Ολμα]οῖςἴη Ένάβαα, οἱ Ααῑῑς ἵπ Ώσροβ: 

Τὰν κολπώδη πτέρυγ᾽ Εὐβοίας, 

36 αἀάμοαν ἔπαπι [μίαπι αἲ (α]οάεπι εί 
αά Αιδίάεπι: αααςὶ 5επρίατα Εαϊσδεί (εἴ, 
εγθἆο, σοτϊρέυπα Γα80) Καῦζλιν ὠκλύσταν" 
α4θο οπῖπα ν]οῖπα. εγαΏ{ Ἠω Ἴτρος, Ἐ υτῖρο 
5ο]πα ἀῑδοτείας, 4 Ῥοπίο Ἰαπσοτεπίυχ, εί 
ααοά αἆ Λαπο Γποέαπα εταῖ, οἆ ἠαπι (ασίητα 
{μῖρςε ἀῑοῖ Ῥο55οί (οοηΐεγ Μα. χν. 59. 
ευπῃ ἍΊαχο. ΥΠ. 10.): 5εἆ ποη 14εο Αιῑῑς 
ἵη Ῥωαοβα τεσίε αρρο]]ατῖ νιἀείαχ αἶἷα Ει- 
ζαῶ, ποπ πιαρῖς ααατα ΟΠα]οῖς η Τζια” 
ἀῑσαῖ Ροίι]{έ αἶα Ῥωοίίώ. Πτέρυξ επί ααϊεραῖά 
Ρτοσυγεῖε σα τοσα ατα «οσρ.5. 5ἱσυ{ αἰα 
ἵπ αγίρως: νιάο ῬΒα]πιαδίωτα αἆ Τοτίυ]- 
απ. Ὦο Ῥα]]ο, Ρ. 68, 59. οι Ἠεδγοβῖατη 
Υ. Πτέρυγες οί Πτερύγια. Ἠῖπε αἰώ Τη Εχ- 
ετοῖτα ἀῑσιε ραίαπέαχ (Οε] ας πτῖ, 4.) 

σιιοᾷ εἴποιωπ {εβίοπε ἀετίγα αἰπίδίραφιε, 
ίαπφµαπι αἰω ὕι αυΐηπι εογρογίδι5, ἐοσα- 
ὐαπέμν. ΤΠ Ἠα]αδπιοάῇ νεγο {ετγα Ῥτοταί-- 
Πθη(1]5, 5ἶνο απτέρυξι, εοπάϊίας {υΐδδε {πα 
ΟΠα]εῖάα ἵπ Ειύωώα, έσπα Α αἰῖη Τη Ῥαροτία, 
οργέἁτα ο5έ, αώια Ιπίετ ος αησιςαδοίπηυς 
ο55εέ Ἐπρις, Ῥοπίθ διπλέθρῳ Ἰωπείας, 
Βίταῦο ἩΡ. ΓΧ.Ρ.615. Ὀϊεαππααε αυέεπα 
ίριτα Ἠος πποάο ἵπ πηατο Ῥεοσυχπς, εἶπιις 
ἔογο οβοἵέατ: ἴηπάθ πολπώδης στἐρνῖ. Έα- 
4επι Πείαριοτα Ύ πα ΟΠα]είς Πὶς αρρε]]8- 
τσ αἶα Ἐάραα, Έηπα ἀῑεῖεασ τιῤ{ἱσ1 
(ὀμφαλὸε) Βϊο]]α, Οα]ππαςΠο Ἠνηνι. 1η 
6ος. ν. 15. εἰ Ἅίπα ΒἰεΙ]α [ροπο {(µί- 
σωπον) Ῥϊπάατο Ἐγί. 1. ει Ῥαιπαιγάεςο 
(α αἱ οἵηις εσεῖη Ῥοπίο, ΒίερΏαῃ. ἆς τρ.) 
αττ]ρα(έὰχ γνάθος, πιασία, αραιά 95ομ. 
Ῥτοππθίμ. 725. οἱ ΟΙίμΦτοιπ ΊποΏς αρβρε]- 
Ἰαέατ (Ῥ]μαῖςς. 81 δ.) ὄνμα᾽ Αρτέμιδος, οεµ- 
Τιδ Ιἰαπιῶ, 

Γ]δπσυϊ Ῥοΐεο, Αὖλιν (56ι Καῦλιν 
ἀκλύσταν' εἰς τὰς ἄλλας "Ώρας γὰρ δὴ 
Τιαιδὸς δαίσοµεν ὑμεναίου:. οἳ Ἱία Ἐαδῖς Απᾶ- 
Ραφσα Ῥγωαεοάσί ραταπηίασυτα, Οπί- 
Πε τὰς Οοά. Α. Ῥτο δὴ Εεϊςκίας της. Μαὶε 
Έταδπηις διοίσομεν. Λατ, 
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Αὖλι ἀχλύσταν' 

Ε;ς τὰς ὄλλας ὥρας γὰρ δὴ 

Παιδὸς δαίσοµεν ὑμεναίους. 
ΠΡ. Καὶ πώς ᾽Αχγιλεὺς λέκτρων ἁπλακῳ», 

196 Οὐ μέγα φυσῶν νυμὸν ἐπαίρει 

Ἐν Αιάστα, Βασ δια ηΟΠ γεχαίαΏη: 

Ναπα ἵπ α)ῑαά {επιριας 

Ἐῆϊα Ἠγτπεηερος ἀῑ]αίος οε]ευχαδίταιας. 

δεπ. Ἐτ ᾳαοπιοάο Αελῖ]]ος {γαξίταίας εοπ]ασίο, 
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πσέρυγ᾽ Εὐβοίας, εµγυαίιγαπι Ἐμύας. 
Ῥίταρο: συνάατει δὲ [Εὔβοια] σῃ ᾿ΗἨπείρῳ 
κασὰ Χαλκίδα μάλιστα, κυρτὴ προσπίπ- 
σουσα πρὸς τοὺ, χατὰ τὴν Αὐλίδα σῆς Εσιω- 

σίας σότνους, καὶ ποιοῦσα σὸν Ἐὔριπον, Ῥ. 
445. Ἐά. Ῥατ. Ἡοείε ἀοεείι Ἠατκ]απάας, 
αἰαπι Ειδωας 4ε Αιλάο ποπ ἀῑοί; αατθ 
εορι]απα ἵπ Ργοκίσηο γεχςα ἀθρςςα, 1,εσῖε 
Ισίας Καῦλιν ἀκλύστω. ὑΜαϊπι Αὖλιν 
ἀχλύσταν σ’᾿. ἀκλύσσαν Ιπίθτρτείος: {γαπ- 
φιω/ίαπι, πιο ασαίαπι. ἸΙπεετίας ἴπ Απ- 
επο]οσ. Ρ. 195. ἀκλύστων ἐκτὸς ὤγειν λιµέ- 
νων. Ἑιτατοῖνας λεῖον δὲ καὶ ἄκλυστον στό- 
µα 4ε ο5ῖο Πιν]. νε. ἡΙατ. ρ. 756. ΓΕ. 
ΒΙεΡΗ. Τάεπα Ορ. Μου. Ρ. 92071. ποταμοί 
σινες ἄκλαυστοι καὶ λεῖι. ηὈῖ Ιεσοπάωπι 
ΡαΓΙίΕΓ ὤκλυστοι. ΌἨΜωσα. 

199. Ῥτο δὴ Ἠεῖςκ. Ἰεσῖί ση. Ἀεοί. 
195. δαίσοµεν ὑμεναίου».] δὶίο ἔδαισαν γά- 

µους, ν. Τ07. δαίσεις γάµουε, Υ.Τ320. Μις. 
δαίσοµεν] Τ,οσίτωχ οἳ διοίσοµεν. θεά δα(- 

σοµεν Ίοπςσο Ῥταίετο, αιοά Ἡοπιετίομπα 
ε5ί, Π]αά. σ’. Υ. 999. Δαίσειν δὲ γάµον 
µεσὰ Μυρμιδόνεσσι.. Ομαῖπ Ἠα]ας Γαὺ. γ. 
707. ἰάεπαι οεσιχτῖῖ. ἸἨἘνταῦ)) ἔδαισαν Τή- 
λέως γάμους «εοί. οἳ ν. 790. Κάπειτα δαί- 
σως ποὺ; γώµου: ἐσύστερον. Ιίθπ ΡτΤοΟ εοπ- 
υἱνίο εχεϊρίο, αἳ Ότεςί. ν. 15. Ἔδαισε ὃ ὧν 
ιν σέκν ἀποκτείνας ᾿Ατρεύς. Ἄοη Ῥεπο 

Ίθαιε Έταδτηις ]οσοῦαί διοίσοµεν, θἳ ϱΧ- 
Ρον εἰφίάεηι ἐφείας υἱγσἰίς αἰέιά Άγιπις 
π ἐεηιρι» ργοάμοεπιιδ. ΌατΏ τοῖς 5ἷςο 
οδςεί γετίεηάωπω: κἰφιάάεηι ἰαάα υἡγσίπίς 
αἰἷο ἔεπιρογε διπέ οεἰοὐγαπάφ. Αἰλαδαπα 
Δαΐοτῃ θὰ δαῖτας γαμγλίους, 4ᾳ αα το νὶὰς 
Αὐλικοκάτοπτρον, εἶνο Εδίμεγατη ΠΟΡΙΤΑΠΙ, 
αἆ γ. 411. --- Δαῖτα ὃ ἔπει) ἅμα πῶσιν 
ἐφώπλισεν ἡγεμόνεσσιν, ᾿Εσθπρος τὴν δαῖτα 
γαμήλιον' ἀλλὰ καὶ ἔμπης Δασμόν τ' ἐζαφίει 
σάνδηµον, δῶρά π᾿ ὅπασσιν, Οἷα χϱ3 βασιλ]α 
χερείσσι ἀνδράσι δοῦναι. ΆῬαγπον. 

δαίσοµεν ὑμεναίους.] Έαστηυς Ἰοσι ὃιοί- 

” 

Νοπ να]άο Ιποαπάρθδσσης Ιποϊαδιέ ἵτατα 

σοµεν οἳἵ ποτ: οἰφιίάεπι {σάας υἰγοπὶς 
αἰῑιιά πιο ἵπ {επιρα ρτοάµοεηπι. ῬΒοῖα- 
ο8ε ο εταέ πηος ἵπ παρΗῖς Ὑείοτυτ ἆθ 
απο νίάθας νε]ῖπα Νοσίτῖ Ἠε]εῃ. 751. Ἠε- 
εἷοά. Ῥευιε. Ἠετς. 975. Ἠοιπει. Π]. σ. ν. 
490. Ἐσο ΠΟδΙΤΗΠΙ δαίσοµεν Ἰοησθ ΡΥαΡετο 
Ι]οοβοπῖ Εγαςπηῖ ]ααάατοε, ααἴρρε 5ο]θτωπῖοτ 
εί ἀϊβιοιϊίοτ αποαιε Ιδία Γοσπαα Ἰοᾳαεπά1, 
αο Ῥτοίδας ἩἨοππεσῖεα οδί, τί Ίατα ποίανΙέ 
Ῥατηοδίας. ἈΝΙπαῖσηπα δαΐτιν σινα ο5ί: οἩ- 
γϊνῖο αλααεπα εχείροχε (Οτοςί. 16.) ἑρι- 
τα α]]ουὰ ργαὌοτε, (Ἠετοά. Τ.. 1.) τα. 
ἀθ δαίειν γάµον (11. σ. 399. 04. α’. 336. ὃ. 
3.) νεὶ γάμους ΙΠΙτ. 07. τ30.) εεἰεῦτατο 
πυρίας. ο. ΑίΠο6µ. Ὠείρηος. Ἡ. 1. εἰ Ῥο]- 
Ἰαχ. ο Ἡ. }. ὑμεναίους. ὑμένωιος ους 

παρατυτη, Ἱίεπα οαηέα5 πιιρα]ῖς ας πιΙρ- 
επ Ίρεα. ο ααοᾳας Ῥ]υτα]. ὑμέναιοι 
ευπέ πιρεῖα]ες «απέι5 εἰ πυρ 1ρ5ερ 5α-- 
Ρῖὰς αραιά Ἀοδίωπ. «Πορ. 

194. καὶ πῶς ᾽Αχιλεὺς λέπτρ ἆμπλα-ών.] 
Αά 5εΏδυτη 5επϊοί Ῥοεαῖς, ᾽Αγιιλεὺς εἰ λέκσρ 
ἤμπλακεν' 5ο τεπῖις νΙάθίχ, ᾿Αχγιλεὺ; 
λέκσο ἀμπλακίω' Εί δὶο ἨΠεαημας. 
λέκσρα εδί κατὰ λέκτρ-. Ἐν Ἱία ἵπ Ά]εςςι, 
947. “Ὃς ἀρίστης ἁμπλακέων ἀλόχου, μὈὶ 
ηυμο γΥη]σο Ἱεσίίιτ ἀμπλακών Α]άϊπα 
Ἰαῦθί ᾽Α χιλεὺς, Πῖς, 6έ ν. 198. ἍὭἈΛίαγΜ]. 

λέκσρ ἀμσλακὼν,] 1,εσεπάιτη λέκτρων 
ἀμπλακών.] Ἐτίππατη επῖπα «ογτῖρετθ Ρροίρ5ὲ 
ἀμπλακών. «ΑἘΈδεηγ]. Εύππεῃ. Υ. 907. 

ιν. 5 ΄ ΄ 9 ΄ ΄ 

τα γὰρ ἐ πεοτερων αμπλαλήμκοτος ή. 

νιᾶ. οιἵαπι Α]οροί. 4. 347. Ἀεηιε Ἶος 
υπίσαπα ο5ί εχοπηρ]ατα γοσα]ῖς απο µπ 
οοτιθρί». Ἰμοοπίάα ΑπηιοΙος. Ρ. 419. 
1. ΥΙ. 

εὐμραωπὶὲς ὤγκιστρον καὶ δούφατο; δονλιχόντα--- 

ἈΝορίετ Ἠεευῦ. . 455. ο. 

Φασὶν Απιδανό. ῬοΡΆ, 
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Σοἱ, ση τ) ἀλόχῳ: 
ΑΙ. 

ΑΓ. 

ο οὐκ 

190 Ο00 ο 

Τοδε καὶ δεινόν. 

Ὃνομ 

18: Σήμα’ ὁ τι φής. 
ου, έργον παρέχων ᾽Αχιλεὺς, 

οἱ δε γάμο υς οὐδ ὁ τι πράσσοµεν, 
ότι ενω παῖὸ ἐπεφήμισα» 

Αάνοτεις {6, εί {παπα «οπήασεπ]2 

ρα. Ἠος αἴῖαπι εε ΙποοπηπποάΠΗ. δεπ. Έχροπε, ομῖἆ νεἰῖς. 

«ρα. ΊΝΟΠΙΕΗΠ, πο ΤεΠῃ, Ργαρεης Αολμ]]]ες, 

Ἠαυά πονῖέ πυρίία», ποιο απ]ά ασαπως5, 

130 Ἄεαιε ααοά 11 Ε]απα Ῥγοπηϊςαγίπα 

Απϊςίγ. 

Τάεπα απίε µῷ ορίποί. Ατϊδίορι. Ἐφυίε, 
γ. 805. 

Χρυσίαν ἄμπυμα. 

Σα) χίδρα φαγὼν ὄνα. αῤῥήση, καὶ στεμφύλων εἷς 

λόγον Ελ}. ΠΜιςς. 

᾽Αχιλλεὺς λέκσρ) ἀμπλακὼν] ΑαςΑχι- 
λεὺς λέκσρω», ὃτο. ία ῬεαἩσετ. ΊἨαγπες. 

194---159. ᾽Αχιλλεύς,] Βίς εᾱ. Ῥατπος. 
εσο ουπι Ἡοαίμίο, αέ εοπςίθί ππείσυπῃ, ]ο- 
5ο ᾽Αχιλεὺς, 6ί εαάεπω 4ε σαιδα οΊπα ϱ0- 
ἆθπα νΙγο ἀοείο ἀμπλακέων  Ἐτίας ᾳπο- 
4πθ οσί Ἰπ εᾱ. Α]ά. Ἠϊο, εἰ ν. 1398. ι)ῖ 
ααοᾳυα εὐτη Ἠεαι]ίο εἰ ἸΜατκ]απάο τε- 
Ῥοποπάιπῃ «ΕΠ5ΕΟ ᾽Αχιλεύς. ἹΜατκ]απάι» 
αάμας οὔδετναί, 5οη1δί 4αοαιθ ροί]ςςο αἆ 
56Π5ΗΤΗ ᾽Αχιλεύς εἰ λέκσρ ἤμπλακεν. λέκ- 
σρα, 5υβῖπέ. κατὰ --- Ῥηναίιι», {γαςίταίιις 
εοη]μσίο. Ναπι Ἀέκσρον υ{ λέχος (Ρίῃ-- 
ἆατ. ΕγίΠ. Θ. 65.) απο ἆ4ᾳ Ἱεείο παρεῖα]ά 
Ῥτορτῖο υ5υχρατί εοηδίαί, οηπῖπο ΡΓΟ πΏρ- 
αἱ 1ρεῖ5 5. εοπ]αρβ]ο αἀΠῖροτι 5οἱεί. Βίος 
5αρτα ν. 105. εἰ κοίτη Τταςηῖη. Βορ]ος]. 
17. ᾽Αμπλανειν υί ἅμαρτάνειν ΑΡΟΙΤΑΤΟ α 
5ο0Ρο, δε 5υᾶ (πδίτατὶ. Θὶο ΒοΡΗ. ΑΠ- 
ασ. 554. αἳ 910. υ]ἀ. Α]εοςί. 948. οἱ πος 
αἆ Φορῃ. Τταςβῖη. 190. ΄ Κοελίθτας Υ. 
Ο. Ἆος ταδροηπξΠη 5οηῖ5 να]άθ οεηΏςοί ο55ᾳ 
Ἱπορίπαέπη, αιήβρε αι! Ίαπα ε δογπιοπῖριις 
γεσῖς δεῖτο Ροίπεηί, Λελ]οπι ἵσπογατα 
οπιπεπα τεμ]. Μιδρτανίυς τοςοχϊυῖῖ Φυσώ», 
ααοά εσο αμοᾳιε τεεθρῖ. Φφυσάω, (εί φυσ- 
σάω, πί Ίῃπ Τ/8χχ. Ῥτοδασἴέατ) Ῥτ. 1ΠΠο, 
βαΐει ἀῑίεπάο, Υ. ο. Εθίαπη, κόχλους (1ρΗ. 
Ταυχ. 909. οἱ]. Τπεοστῖ. 99, τή. ) εί οί- 
Ώο, (ΒορΏ. Α]. 918.) Ἱπάε Ἱ. ᾳ. σπνέω 5ρῖτο 
ν. ο. δεινὼ (Ιπίτ. 981.) εὔετο απίπιο, 5ιι- 
Ροτρίο, Ιπβο]επς 5πῃ, Ιπσαπάθεεο. Υν. Πε- 
3ΥΟἩ. Η. Υ. ἔπαίρειν Ἰπεῖταχο (απἴπιατη, ΙΓαΠΙ) 
ε/οτο, Ἠεῖςκ. Ίερ. ἐπαρεέ---ἄλοχος, 114. 
5Ηργα Υ. 99. δάµαρ. Δεινὸν, φπάηυῖά 1π 5ο 

6επΠοο ο5ί στανε, ν. ΚΙλπ. αἆ Έμαν. Ὑ. 
Ἡ. πε. Ἡ. Ἱ. Ρρετομ]οδαπ, Ὁίξ Ογο]ορ. 
196. εί 981. ος Ππορρίατα ουπα Ῥογίει]-- 
1ο οοπ]οίΗΏ εί. φῄής ἄῑεετε νΙς, 5. αιῖά 
οσα». δίο Κοομ]οχιι. Ἠορῄα. 

195. Ἰμος. ἐπαρε Θυμόν. Ὑυ]σο Θυμὸν 
ἑπαίρι,. «Ρο. 

Οᾳπεί αποίοτο φυσσῶν, αιοά Ἠαρεί Α]- 
ἀἶπα. ἨἩορορεϊ ΙσΙίΗχ φυσών. «ἨΜμαςα. 

197. Τια ἀϊπάπσιεπάις, Τόδε καὶ δνόν. 
σήµαιν ὅ σι φής. «Μαγκζ. 

Ἠυ]ας νογςας ἹΠπΙάαπῃ  ΑσαππεπωποηΏξ 
αραθπάιπη ε5ί, Ώηϊ5 νΝ6ΥΟ ΦεηΙ: 

Αφ. τόδε μα) δεινόν Πρ. σήµαιν’, ὃ, τι φής. 

Ασαπι. Ἴοο φιιοφµε αἰτιπι εδ. Ῥεπεχ. 
(ιαττις, φμοά αἰοίδ, επρἑίσα. 141ᾳ. 

Ἐοτίᾳ, σῇ σε παιδὶ δεινόν: τοάῖῖ οηίπα Ῥος- 
ἄοπιππη τοσαρ]απα αἆ ριασοράρης Θυμόν. 

1εἰκή.. 
198. ὌΟνομὸ οὖκ ἔργον] Ἄοπ Ίρεδα τος τεγα 

6δί, ηΟΏ νεγε παρίία Πωπέ, 5εἆ ποπαῖπε 
ο] {πη{ΗΠῃ αδς δΗπη, Ψἱά. Υ. 105. εο]]. 
100.  «4σίεδέ θἷος εεἴπεπ ΛαΙπεπι ἆασι Λε. 
᾽Αγιλλεὺε, εὰ. Ῥαγπε.. Θεά νυῖάε ερτα 
αᾱ ν. 194. ᾿Ἐπέφησα, ἴε] ᾖαῦε πιισεδαςὀ. 

ΜΗορ/α. 
150. σπαῖὸδ ἐπέφησα,] Ῥεπδυς, Ἱπρυια, 

οί πηδίταπη ΡοδοιιΏ{ ἐπεφήμισα, αί ν. 1556. 
τυρί ΑοἩῖ]]ος ἀῑοῖε, “Ἡν ἐφήμισεν πασήρ μοι, 
Φπαπι γαίεγ πεί πιιοιιραυεγαί. φασίξειν 
ηος νοσαί ν. 155. 906. προσειπεῖν πέσιν σινί. 
1ρµ1σ. Ταχ, 570. ἐκλήθηε αόσις Ιπίτα ας 
ΤαΝδ. ν. 908. αἆ Αοπίϊ]επα: ααοά οδί ΄πα- 
γἶέις πιπει(μαίιδ Αριηεῖο Ἱ]εδίατ. Υ. 
κασονομάζειν Πεδγεβῖς ν. Τάλις' ἡ µελλό- 

γάμος παρθένος, καὶ καπωνοµασμένη σινί. 
1μαοίαης ἵη Ἠμε]]ο Ῥγοπιοίλθιις ες ἴπ υε- 
Ὀἱς, Ῥ. 15. σὺν σοφώσατον σῶν Τιτάνων ἔπι- 
φημίζεις αὐτοῖς. δαρίοπιϊδαἰηιί ἰδίίς ἘΤέΐα- 
πιιπι (1. 6. Ἐτοπηει]εϊ) ποπαΐπε αρρείίας 
ε05, 80. 5ΕΥΙΠΟΠΕΣ. Ἐκ απα ]οσαβοπε ἆίς- 
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ΠΡ, Δευά γε τολμᾶάς, Αγώμεμνον ἄναξ. 
Οὐὕτω τω Θεᾶς σὴν παῖδ. ὤλογον 

195 Φατίσας, ἦγες σφάγιον Δαναοίῖς; 

Ναρία]ία ἵπ αἶπαγαπα 

ἡποιι]α πιο ἁαίιιγαπα ]οοίῖς. 

δεν. Αἰχοεῖα οτί αιάος, τεΧχ ΑΦΑΠΙΦΠΙΠΟΗ, 

Ωυῖ Ώου Τ]οιαἰς Εἱῖο ἔάαπα ΠΠαπι 5ΡοΏδαΠ 

155 Ὠϊορης, ἆαορρας ΥΙοΏπηΒΤΩ Ῥχο Τῶαπαῖς. 

οἴπαας αι 51έ ἐπιφημίξειν τὴν παῖδα (ναι 
9υγατέρα) σιὶ, ΏΘΙΙΡΟ, Εὐθυτὶ παγΗἑ τιο- 
Φιῶιο εαπι αρρεἰίαγο οι ἀἰδάπσιστε, Ἱία τα 
Ρο5ί Ἠαπς ραΐτῖ5 παποιραΠοποΠα, ἴ]]α πο 
απηρΗας Γρηϊσοπῖα κἰπιρίίοίέεν, 5οᾷ Α οΏ]]]ή5 
1ρησοπ]α αὖ οπαπίρας νοσσέασ: απο σε, 
ορίποτ, ΗεδγοΏ!ῖ, κατωνομασμένη τιν), θ- 
φιοπαϊγιαία αἰἰοιί, ἡ ὀνομασλεισώ σηι δι]άσε, 
σῇ λεχείση δάµαρτι σῇ, Υ. 904. Τὸ ὄνομα 
σὸ σὺν κεκλήσθω ἐφ ἡμᾶς, ἀἴοιπε Εαηῖπαρ 
αἆ Ὑϊχαπῃ, Ἐδαῖ. ἵν. 1. ιά Ῥἱαίατοτιπα 
ἵπ ΟταςςΠ. Ρ. 98395. ὮὉ. Β. οἱ Ὀεπηείτ. Ρ. 
9139. Α. Ἠτιπο ΠΠΟΓΕΠΙ τοδρῖοῖί Ῥεπε]ορε 
αριά Ονιάϊαπα Ἠοτοῖά. 1. 85. ἔπια δι, 
ΤΟΑ ΡΙΟΑΕ ορογίαί: ΈἘΕΝΕΙΟΡΕ οονσύχ 

56πιΡεΥ Πχ εγο: απά εδί Ῥ]οπα Ίοει]- 
ο, Ῥοπείορε Ὁιίαίς εοπ]ια.  Ἑλαδάεπι 
{οσα εί Ἠεοίοτῖ ΑπΠάΤΟΠΙαςΠο αριιά 
γπεσήίαπα: οί οἷο ἨΤατοῖα, ροβῖί α Οσίοπε 
1 1σαἩ. ΤΙ. 949. ια 9ἳΏΙ ᾖἱοραί ἐεπιιιζο δοτίρ-- 
δἰδδο, «λπονις ἸΊαδκοιδ, Ιία ἡ Κλεισςένεος 
᾽Αγαρίστη, Ἠοτοά. ΨΠ. δΙ. οι Ῥτοραρϊ]]- 
1ο6χ Μαρία ᾗ σοῦ Κλωπῶ, «08Π. ΧΙΧ. 90. 

Ἠι]υδηαοᾷί ἐπιφημισμένας οογοπαγὶ 5ο]τας 
ε.ςσε ἀῑδοῖπιις οχ ν. 906. ν]ᾷᾳ Ῥασε]α- 
Ἠππι Ώο Οοτοῃ. ΤΙ. 16. Ώοε πιαάῖῖς «γ]]α- 
Ρἱ5 ΥογΡοτΙπα ραςθῖπι οπηϊςοῖς οοης]ο γ|- 
ταπα ἀοσβρείπαπα ἆᾳαο. ΡΗΗ. Ὦοτν]]απα 
Ιπ Ῥεπα Οπσα αἆ ΟΜατίομ, Αρητοάϊς. 
10. νΠ, Ῥ. 699. οἱ ἴαποβδοο Ἰοησίει ζπιῖ 
Ἠ]ας εἰ ρτασεάσοηεῖς Νοία η ν. 190. ἵπ 
απο 6εΠΕΤΘ, Ἠποα {Τδηιοπίεί ροεσαίυτς 
5. Λατ, 

ἐπέφησα,] 1,εσεπάιπα ἐπερήμισα. δὶς ἵπ- 
τα Υ. 1906. 

ὃν ἐφήμωσεν πατὴρ μοὶ ---- 

Ῥο]γῦ, σαρθἐνον. σῷ βασιλεῖ κατωνοµασμένην. 
Ρ. 588. Ἑ. γιά, οίίαπῃ ν. 194, ἸΜιωσ. 

ἐπέφησα] ᾿Εφῆκα Ἡεσγεμ. οἱ Ῥμανοιί- 
πμ». Απ Ροίῖς ΙεσρπάτΏ ἐπένευσα: Ἠος 
ερτίο Ἡ οπιεχῖσμπη ο5ε, Π]]ιιὰ παοηδίτάπη Υο- 

Υοι. ΤΥ. 

σαι]: πῖςϊ αὖ ἐπίφημι ἀεάιισας, ορτίε 
ἔφησα Ἱερίταχ ἵπ Αοτ. α. ὙΨἱάε ἵπ Οτεεία 
Ατοσυμησηίο δὲ Δίπεπαυπα 1. ΧΙ]. ο. 9. 
{ο]. 568. ἃςο. «αγπεδ. 

γι]σαξαπα ἐπέφησα ἰπθίατ ΑΌχοςςῃ. αἆ 
2ΏδεΏγ]. 1. Ῥ. 5Ττ6. γετΠίαᾳαε, ϱγοπιῖςί. 

1ο. 
Τη ος 5γςέρπιαίο, ααοά Ιπίει Ιοσῖετηα 

απαρω»ίῖσα τεριίαπάωτα Ἠοη οδί, Ὕαμῖα 
Ῥ]ατες ἹΠπίργπαϊςεθηίισ ἨΠἹεριίμοπηίππετες 
5ροπᾶαἴςσερ, ατα 5γ]]αῦα σὸ ἀδιώφορον 
τοπείατ. Πεαί]. 

151. ΝΙπιϊς ν]οῖπα 5απί 50ΠΏ5Ι1 εὐγὼὰς οἳ 
λέκτροι. Απ Ἰοσεπάυπι: 

νυωφείους εἰς ὦγ2ώνων 

ζευγλὰς ἐνδώσειν λέμτροιό. 

ΟΡρρίαη. Ἠα]ίευε, ΤΥ. 156. ζευγλῆσιν ὑπ' 
εὐναίησ ᾿Αϕροδίσης. «ΠΜτιδα. 

Ἠϊο νύμφειος αἀ]οσῖναπα οοάεπι 5εηςιι 
αοοἴρίθασ, 4: νυμφίδις ιν Μεά. 995. εἳ 
ΑΡο]οΠ. Ἠ]ιοά. 1. 1081. παρίαγαπα 60Ἠ- 
ο]ααῖκ νε] Ῥτῶςε. Οἵ. ν. 801. Ἠα]ας 
ἀταπχαίῖ. ιά. ὮἨῬϊστεοῃ. αά ἸΜοετ. Ρ. 
269. 

ἀγκὼν Ρτ. Ίουμς, αδί ο55α εοπιροπαπη{ατ 
οᾳιο οιχναπῖ, επὐΙέᾳ5, πο ΟΠΙΠΙΠΟ 

εοπηρ]οχκας, τί ἴη 11ο (36ΠεΓο». Φίο]ρετ- 

αἲἲ Γή] αἰοί ἵπι ἀείπιες ο ὑπαίύιςα άγπι εί. 

Ἑὔνη ουδῖ] οἱ οοἴέας (Υ. 5αρτα αἆ ν. 134.) 

Ἠαο οιπηῖα οἰγειηδογίραπί Ἰάθαπα ϱοπ- 

πιδ. ΠἩορ[η. ͵ 

159. ἐνδώσειν λέκτροις.] Βετῖθο ἐκλώσει», 

Ῥτορσαίαπα γοςαρα]ατη 1η Ὠας τος οχεπηρ]α 

υὐίᾳο θαπίές που]ία {η Ίου ἀχαπηαίο, 
Μαγλ. 

ἐκλώσεω] Οιοά αξ ἵπ Ίας το 5οἰεπηπε 

1η τοχέμπη τοορρ]. Πομίπ. 
199. Δεινά γε τολμᾶς,] Υεὶ γ᾿ ἐτέλμας, 

ααῖα Ιοᾳα1αχ 4ο ῥγίογε οοπβϊ]ο Ασατπεπι- 
πηοηῖς, Ι{ φάτισας, εἲ ἦγε. «Ματκέ. 

σσ 
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ΑΓ. Ού µοι, γνώµας ἐξέσταν' 
Ἀ ”/ Ζ ΑΥΝΟ 1/ 

ΤΑ αἱ. πίστω ὃ εἰς ἆταν. 
Ἆ / 

Αλλ” ἔλ', ἐρέσσων σὸν πόδα, γήρα 
140 Ἰηδεν ὑπείκων. ΠΡ. Σπεύδω, [βασιλεῦ. 

ΑΓ. Μὴ νῦν, μήτ' ἀλσώδεις ἴζου 

σα. Ἠσὶ πα]Πῖ, πιθηίε εχςῖᾶ]. 

Ἠοιι, Ἠοιι. Τηο]άο οηΏἵπι 1Π οα]απω]ίαίοτη. 

Φοἆ γαρ αρ]ίαης «πάπα Ῥεάσπῃ, 5επεςίοβ 

140 ΧΙΙ] οεἆάθῃς. δεπ. Ἐτοροτο, ΤεΧ. 

ἆρα. Νε πµπς, πε πεπιοτῖρις οἴπείος «οηκίἆθας ιπία 

154. ὃς σῷ σης Θεῶε] Οοάΐσες, Α]άϊῑπα, 

οἱ Ψεί. Εάῑά. Ῥτο Ὃς τῷ Ἠβρεπί Οὕσω. 
Τ,ερο, Οὕτω (νε] Οὕσως) σῷ Θεῶς, δτο. ου 
1ΠίαΙτοΡ. Ῥο5έ Δανασῖς: Τῷ Υετο, αΠίΘ 
Θεῶς, ΟΠΙΠΙΠΟ ἨΘΟΘΕΦΑΓΙΙΠΑ Θ5ί, σὴν 1ῃπ 
Ἐά. Ἐατῃ, ῬΥΟ σὴν ΟΡΘΙΑΤΙΙΤΗ θδί, ΟΡΙΠΟΥ. 
γ. 197. Ῥτο πίπτω (ᾳποά ἵη εᾱ. Ώατηος.) 
Ἱερῖ Ροίεςί πίπτον, 1. 6, ἔπιππον. «αγ. 

ὃς τῷ] Τία ΙΡ. Ῥ. τς Ίαπ αοίοτθ 
(απίοτο εἀἴέππα εν. Ἐά. Α]ά. οὕτω. 

Πήμςσ. 
σῷ φυδῖηί, υἱῷ, ααοά {ααείαπα ασε, 

ΑοΠΙ]ε Τπεβαϊ Πας (Ἠοππσγ. Π. α.. 
380. Ἠεεῖοά. ΤἨεορ. 1006.) ααετη {ασῖαι 2 

ΜορΓῃη. 
125. Δανασῖς ργο Οτορεῖς, 1. 6. Ιπ ΘΟΓΙΠ 

οοπηπαοά τη, α{ Πανίσατο Ρορδῖπέ, νε] οιῖαπα 
αά Οταοσος ἆιοθβας 5, Ῥοίῖας ἀπσετο νο]ο- 
να5. Σφάγιον Ἡ. Ἱ. Ἱ. ᾳ- θυσία, ἱερεῖον, γἱεί]- 
18. ΑΠΡΙ 4ποᾳὰθ Ῥτο σφαγεῖω, να5θ 4Ἡο 
5αησιῖς νἰοππα οχοῖρῖωτ, (Ογε]ορ. ν. 
894.) αἀΠῖροτ 5οἱοί. ὤγειν (ἀε απο ν. Ψἱ- 
6εγ. Ρ. 218. 5.) αλΏῖ έσθαι σφ. Ἠεειῦ. 
108. 118. 606. Πε. κοµίδειν Ἱπάτ. 1900. 1ΡΙ.. 
Ταυχ. 211. ἄλοχιον 5ο. ΓΗ{άΓαΠΗ, 6160 5ΡοΠ- 
β4ΤΠ φατίσος Ώησεηῃς, Ῥταίρπάςη». δὶς 
1ηΗ. 9026. ΒορἩ. (4. Οο]. 199. ΆΑ]ας, 
715. Βυϊ]άας: Φφατίζε λέγε, Τνώµας 
ἐξέσταν, Ότεςι. 1030. εἰ Βαεςῃ. 365. 858. 
αἀάϊίαχ φρενῶν. ἐξιστάναι εχίτα 58 6556 Ῥο- 
εἴέωπῃα, ἆγ. ἆςο νεβοπιση αΠ]παϊ ΟΟΠΙΠΠΟ- 
Ποπε, «πΏ ας δι] Ποη αππρΗις «οηςεῖἠς 
εδ. Τιαιπῖ ἀϊοιπε: ἀἰφοεάεγε α δὲ νθὶ α 
φπεπέε, (Οἶς. ἆε ἀῑνίπαι., Τ,. 9.) επείάεγε 
ππιεπίε. «ΠορΓη. 9 

157. ἄτη, ἆαπιπατῃ, ΙΠ{ΟΓΩΙΠΙΗΠΗ. ν. Πο5 
αἆ ΒορΗ. Έχασα, Ρ. 164. Ἠορβι. 

199. ἐρέσσων πόδα, Ρραιι]ο ροδί σπεύδειν. 
ἐρέσσειν Ῥγ. τεπαῖραχε, Ἠῖπο ν. ο, πτεροῖς, 
νο]ατε (1ρΗ. Ταιτ. 989.) αἴηιο οπιπίπο 

αινεῖν, Ἰηονετε, εἰ Ρ]εταπιαας, τί ριίο, 

Ιάραπα οοπ{επΠοηῖ5 Ππασπερ {ηνο]νή, Βεᾶ 
Ἡ. 1. αέ εί αΏβί Ιπίετάιπα (αηςΙάνε αἁΠ]βρ].. 
έάπ1 ]εσίπχας, αἀάῑτας οπῖπα Ἠ]ς πύδα, 1. ϱ. 
δταά!, εε]ετῖέοτ το. Πορ. 

140. Σπεύδω,] 0ο. Ἑ. σπευσω: {τε- 
απεπίά εοπητημίαῖοπο Πίετατυτα ὃ εί σ, 

ήατὰ/. 
Μηδὲν ὑπείκ.] Ωιοπίατῃ 5εΠος {ατά1 ε55ε 

5ο]επέ, 6ί, οαοά Ματκ]απάις αἀάῖί, 5επεχ 
5ἩΡΤα (ν. 4.) αιεδίας Ειεταί, 58 5ΟΙΠΏΟ- 
Ἰεηίωπη 6556. Βιῤρεγα ΙπβγπηΙίαίετα 5επος- 
{η Ῥτορτίαπι. ΠΜορῇα. 

141. ΜΗ νῦν, µήσ’.] ἹΜαϊεπι, Μή νυν, 
μήτ᾽, δεο. αΐ νυν 5ἷτ εποάσυτη, ἐσίέιν. 

ήαγλ7. 
κρήναι ἁλσώδεις Τοπίο Ίπ πεπιοπῖρις, 

Ἰάεοααε οραςῖ, ερ]λείοπ {οπάυπα σας 
Ἠφ]ίαίαπα. Ὁπάε οπ5 ιπόγοδα», Ονῖά. 
Ἐρ. 91, 1Τ7. ἄλσος οπῖπα ᾳαοὰ 1Πί. Ἱερ- 
{11 νΥ. 185. 1544. 1548. ασ Ίοεις ατροτ]-- 
Ῥα5 «οπδ]15, αθµαπ Ἠαθεης, ἀῆδαᾳιε 58- 
Γαίας, ζμσιι, Ἱπάε α αν ας Ίοεις 5α- 
«ος εἰαπιςϊί ατροτίῖρας ποπ ϱοηδί(15. γ. 
Ἠεςγεῃμ. εε πο αἆ ΒορἩ. (4. «οἱ. 10. 
ἔζου" κάφισον.ν. Ἠεδγε]. Μορ/π. 

149. μή ὕπνῳ 3ελχήε.] Ἠος ἀῑσῖε 

ΑΡΑΙΙΘ6ΠΙΠΟΗΠ, αιία ααεσία5 εταί Ῥεπεκ 
(ν. 4.) 56 δοπιιο[επέπι ε55θ. «Μαγκί. 

9έλγειν ἀθππι]οετο, µαλάσσει, τέρπει», 
ὦπωτῶν Ἠεκγομ. εί Φυϊάας Ππίετρτείαπίατ 
Ῥτορτίαπι Ἡ. Υ. ΥΙΠΏ σὸ ἄγειν (τινὰ) εἰς ὃ 
Ἀέλει (τις). 8ο τί Ἡ. ]. Ιεσίίατ, Ἰπγεηῖες 
ᾳποσαε Ἐμες. ὅδ5. υῖ ὕπνος ἀῑείέατ 9έλ- 
γΕιν ἕδραν ὄμματοε, ἔετο τί ἵπ 1]]ο δοπιπιπι 
σιαάεδίέ ὑπίγε (τς. Ἐιεο]. 1. 56.) για. 
4ᾳε Ἡ. ν. 9έλγειν αας πιοπυῖτωως αἆ ΡοΡρΙ. 
Ίχαςμ. 955. Πορ. 

149. Εὔφημα 9ούει.] Έοπα υοτῦα, φιισδὸ / 
ΟΌµατο Τα τεδροπἆεί- Ῥεπεχ2 Ομῖα γος 
ὕσπνῳ {θιγυ]έ εΙΤΏ, πέροίε ὑπΓαιδία εί πιαὲ 

οπιϊπΐ, Ίναπα ΦοπΊΠΙΣ εἰ λοτε Εταίτες εκ- 
2 
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Κρήνας, μή ὕπνῳ 3ελχδής. 
ΠΡ. Εὔφημα 3ρ6εί. 

ΑΓ. Πάντη δὲ πόρον σχιστὸν ἀμείδων, 
146 Λεῦσσε, φυλάσσων µή τίς σε λά»η, 

Τροχώλοισω ὄχοις παραμειψαμένη, 

Ἐοπίας, ποααε ἀοππι]εθασῖς 5οΠηΠΟ. 

δεπ. ΒοπΠ8 Υετρᾶ, 415950. 

σα. Ὀδρίααε Υετο ρταίετῖθης Ὀϊνίατη γἵατη, 

145 Ὑιάο, οὈδογναπς ης {οτίο {6 Ἰατοαί 

γε]οσίρας τοῖς Ρισίοτνεσία, 

Ηππαῦαπέτ: Ῥαμσαπίας Τιασοπῖς. Ρ. 195. 
παπάς ᾖ{ογ χάλκεος ὕπνος Ἠοππετο, 7ον- 

τει 5οΠΙΠΙ5, ὙϊτοιΠο. ὝΎπνω καὶ -α- 
νάσω διδυµώοσι' εί αδῖ, "Ύπνῳ κασιγνή- 
πω «ανάτοω. Ὑἱάε Ῥ]ιίατομ. Οοπ5ο]. αἆ 
Αρο]ιοπίωτα, Ῥ. 107. ει γα. Ἐ]ασςατα 
ΥΤΤΙ. τ4. Ῥ]αυαις Απιρηιε, ]. 1. 49. [ο 
Ρισπιὶς 7αοῖεί ᾖοᾶίςο ιά ΡΟΕΜΙΑΜ, εί ΠΙΟΣ; 
Οιιῖά σὶ εσο ἴζιπι ἐγαοίίπι ίαπισαπι αέ ΡΟΕ- 
ΜΙΑΤΖ Ἱ. 6. ΙΟΓΙΑΕΙΣ, εὐφήμως: ΠΟΠ θΠΙΠχ 
ἀϊσετο απιαβαπέ Πιογέιτι εδ, 5οᾷ ἆογτπῖέ. 
Ῥοξία αριἀ Ῥίοραυτα, Τή. ΟΧΧ. τιᾶς 

γὰρ λέγει σι, ὃ µακασίτης οἴχεπαι, Κατέ- 
δαρ.ν εὐδαίμων"' αδίίέ θεαίιι» ἰδίε, ΟΡΡΟΕΜΙ- 
για Τε. Ἠϊποε Ἀοαω 4αοαᾳαε Ιπέετ δύσφῃ- 
μα. ποίαπίε δίΤαΡοΠς ΗΕ. 11. Ρ. 999. Νοςκ 
οπῖπι Λ{αίεν εταί Ἰογέϊς εί δοπιπὶ, Ηεσῖοᾶ. 
Ίμεοσοῃ. 911. Ἀιωγία, Ῥαμσαπ. Ἐλίας, 
ΡΤΙΟΣ. Ρ. 991. ᾖΜανκ. ' 

εὔφημα 3ρύει.] (λέγε ν. αἆ Τταςμ. 168.) 
Ὥε ν. εὔφημος οἳ ἀετῖναιῖς 1Ριά. 178. οἳ 
Ἰπάϊςο. 1. (4. Οο]. 152. ὮἘκεπιρΙϊς 
Ματκ]απάο αἰ]αῖς Αάάο Ἠσοεῖοά. Τ1ε- 
ορ. Τὸδ. εἰ Πεγάεν Ζετδίγπεµείε Πἰασίίεν, 
Ῥ. 95. Ἑρ. 9. Ἠϊηο 5αρο ὕπνος ει Τιαί. 
ἀογπαῖγε ἀῑσαπίας ἆε πηοτίο. νἷἀ. πος αἆ 
ΒΟΡΗ. Τταελῖη. Ρ. 199. 5ᾳ. µΒεϊ]ςθε νο- 
να ποηπι]]α αραιά Ὑοίοτες («τασος οπιῖ- 
Ώοσα εταηί, αὐ ὅσται, κληδόνες 6ἳ φῆμαι 
(σοσε», Οἷς. ἂε ἀῑνῖπ. Τ,. 1.) ποπαϊπαπέΣ, 
εί νε] αἰηιῖά δοπὲ νε] πιαἰὶ Ἱπάῖςατε νϊἆο- 
Ῥαπίατ, (κακα)ὶ ὅπται Συσφηµίαι, απᾶε 
βλασφμμεῖν εἰ φὈέγγεσβαι βλασφημία», ἵ8- 
Ία νετὺα Ῥχοίειτο (Ίοη. 1189.) ὮῬ]απίο 
(Ααἴπατ, 9, 9, 186. ΒΗςΟΙ. ὅ, 4, 59.) οὐ- 
Σοώνατε, (5ίο επῖτα Ἰεσεπάιπα ϱ556 Ῥτο 
οὔΏδοὤπατο, Ίατη 11 τεσίο νἱάσταπί,) αίηιθ 
Ἠοταιίο (04. 1 4.) υεγόα πιαῖε οπεῖα- 
ία, ἴα]α ενἰίατο Οτασῖ οί εὐφημεῖ». 
Ἐοεβ]ετις Ίσες νετρα Ίια Ιπίε]]οχῖε: δοπο 
ἐσίο απἴπιο, Ώε ρτορτία ας εο]εηπῖ Ὦ. ν. 

΄ 

ποβῖοπε Υ. Βραπβεῖπη,αἆ (αἱΗπιαςἩ., Ἐ, ΤΙ. 
Ρ. 68. 54. εἰ 676. ΠΗορ/π. 

144---146. Πάντη, πανταχοῦ, πα Ότεςέ. 
1988.---ἀμείβειν Ῥτ. πηυίατο, 564 Ιπίετάυτα 
είῖαπι ργερίεσῖτο, Ρτα{ετγεΠ1, αί αραιά ΑΡοϊ- 
Ἰοπίατη (απο απϊάετα 5εΏ5υ Εαδθίγατη ἆμεί- 
βεσθαι (Χεπορῃ. ΟΥΤορ. Ύ.) 6ὲ παραµεί- 
βεσθαι Ῥαι]ο Ῥο5ί Ἰεσίέατ,) Ἰέεπα οχίτε, αέ 
Ἐ]εείτ. Ἰδ0. ῥΒιϊάαδ: παραµείψας, πα- 
ραλλάξας. παριλλάστειν αιίεπι εσί Ἱ, α. 
παρέρχεσ-αι, Υ. Βυ]ά. 1η ν. παραλλάσσου- 
σιν εἰ παράλλαξον. --- πόρος ἀβηδίευς, τνῖα, 
1τογ. Βυῖάας Ῥ6ς ὁδὸς, τρίβος τετ. --- 
σχιστὸς Ώ55α5, Ἡ. ]. ἆθ γἷα εδ, πο νος. 
ὑϊυέιπι. Ἰπ Βορμοσ]ς (Εά. Οοἱ. ν. 1599, 
κέλευθος τ. πολύσχιστος, ας 1π πιυ]ίας 
Ρατίος ἀῑνιάϊέατ, 1. 6. υδῖ ρ]αγες 5αηέ γ]ες. 
Ἐιτρ, Ῥῆμαῃ. 68. Ἰοσίέιτ ὁδὸς σχιστή. 

ΣΙορΓή. 
145. µή τι σε λά»η, ὅτο.] Ίμεσε, οχ Μο. 

ἄο εί Ῥεηςα, µή σις σελά»η, 5. ἀπήνη, 
αιιοά 5εαιΙτασ. νίά, 1ρΗ. Ταυτ. 67. Ατὶς- 
{ορΗ. Ὀρν. 1191. ἸΜατΗῖ. | 

μή σι] Τεσεπάυιπα «ΙΤ τηατσῖπο ΈῬατ- 
πρδῖαπα µή σα. ἨΜατκ]απάο Ῥ]αοεί µή 
σι. Ἠιως. 
λεῦσσε,βλέπε.ν. Βυ]ά.Ίη ν.λεῦσσεσε. µήσοι, 

ἵητηαχς. Ώατπες. (αεππαάπιοάυτα Ηεαιβῖη», 
--παραμειψ αμένη, Υ. 84 ν. 144. ΠΗορ/η. 

146. σροχάλοισι ὄχοις.] (0904. Α. σροχα- 
λοις οχος. Ὑοἰιῖέ οτί, Τροχάλοις ἓν 
ὅχοι. «Ματκί. 

146. 5. ὄχος, τὸ ἅρμα. δυϊά. Υ. ΒεΠο]. 
Φορῄοε|. (94. Έντ. 8085. Αριά εαπάεπα 
Φι]ά, ἵπ ν. ὄχος (εκ Βορλος]ῖ Ἐ]οείτα 
Τ2τ.) ἀοεσί Ιπίετρτείαίῖοι----σρόχαλος Το- 
εαπάας, ααῖ νο]νίεας πε τοία, Ἠϊπς 1άθα 

οεἰεγίαἰἰς Ἡ. υ. Ἰπεςί. ἨὨὈεπίᾳαο ἀπήνη 
τοµΙει]απῃ, ααοά του] (αμεραηί, απῖῖ- 
αιθοιπηίς {ρπηροσίριις ααπ]ζαίαπα αίᾳμο Ῥο- 
πεδίπα, Υ, Ἠοππςς, Ο, ζ’. 57. αασπι αᾱ- 

σοσ” 
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Παϊδα κομίζουσ᾽ ἐνάδ ἀπήνη 

Δαναών πρὸς ναῦς. 

ΑΓ, Κλήδρων ὃ εξόρμα, ΠΡ, Ἔσται τάδε. 

150. Ἡν γάρ νι ποµσαῖς ἀντήσης, 

Ἐπίατα γισαπι Ῥογίαη» Ἠις τ]ιεᾶα, 

ΊΏ)απαογύτη αἆ παγος5. 

δεν. Ἐῑεί. «σα. Ἑκ ροτεῖς Ισίειχ ουγι5 οχί : 

150 Ἴατη 5ἱ εἶις οοπαΙαέαῇ οεωττας, 

ἀας νε]ῖτω οαεῖς α Βραπ]λεπίο 4ο Όρια οἱ 
Ῥτ. Νπηῖςπῃ, ἀἷδς. 8. αὐϊ Ῥ]υτα ἆς οα τε 
ποίανη. Πορῄι. 

149. Ἔσται. ΑΓ. κλήθρων, ὃς] 0οἆ. Β. 
Έσται ταδε. ΑΓ. κλήβρων ερρμα. Οοάεκ 
Ο. Έσται σαδ.. ΜΜ ι]ίο {τεηιεπεῖας Ἔσται 
σάδε. πάς {οσίο Ἠ]ο βοχϊρεπάπῃ: Ἔσται 
σάδε. ΑΓ. Κλύθρων ὄρμα, Ἰπία]]εσία ΡταΡο- 
5Ι1οης ἐ.. Ἰαγμ]. 

Ἔνσσαι σάδε.] Ἱια Μ.5, (. οἱ 11δ. Ῥ. 
γυ]ρο ἀθεδί σάδε. ισα. 

"Ἔσται τάδ:.] Ἠος σάδε να]σο ἀἆθοςι. 9οἆ 
ἸἩ Μ.. 6. εἰ ή). Ῥ. Ἱεσῖιγ, βίο ᾳο- 
αυε ἨΠιδστανῖις εί ἨΠατκ]απάις, Πῖο {4- 
ΠΩΘΏ ΡΟ ἐξόρμα εοττῖσ]! ὄρμα, Ἰπίο]]οσία 
ΡΙΓΑ ΡΟ5. ἐκ. ἐξορμῶν, αί 5Ἴρτα ἀΐσσειν, ν. 8. 
εἰ 19. οε]ετίαίοπι Ἱπηυ]ε ---- κλήθρον εί 
αλήιρον δερίµτη, «Ἰαιδίτωτη, {Τργο5. δὶς 
Ἠίρρο]γι. 576. ιδῖ Βε]ιο]. Ρ6Γ σύλας νοι- 
αι, οοἱΙ. 574. 
Ἀλή Ώρα ῬΤο ὠνοίγειν φύρας, (ν. Βελο]. 1. Ἱ. 
εί αἆ ΒορἩ. 9ά. Ὅ. 1962.) ΠΗονβι 

150."Ἡν γάρ νιν πομπαῖς ἀντήσαις,] ΟΡΙ- 
ΏΟΥ νι ἀντήσαις ὨΟἨ 6556 Όταουπῃ, απῖα 
ἀοσεπί Ἡείθγ6, νιν 6556 Αεοιδα(ἵνωπῃ, ΏΟΠ 
Ῥανιιη.  Ῥοϊς 5οπ]ροῖο σφὶν, ία: 
5ο. 1ρμ]σεπῖα εί εοπαϊαταῖ εἶας. Τοµ- 
παΐῖς, Ππΐδδι ΤΠθΟ, Ἠας Πῃ]5δΙΟΠοϱ, 1άθπι 
εεί ἀποστολαῖς, Ώ]αῃ. 1068. πομπαῖς Εὐὺ- 
θυσ.3)έως, πιῖδδι Ειτγδίηεῖ, Ἠοις. Ἐν. 
5560. Ὦε αἀγεπία Ο]γισπηπερδίτα, πμ] 
ευδρῖςαίι5 εδί ΑσαπιεΙΩποΠ. Τιορῖ αο- 
αἩε ροίρςί νὸν ΡΤΟ νι, εί, πομπα;ς τοσί 89 
ἀντήσης. Πομπαῖς ἴωπς οτί Ἰφιγενεία πεµ- 
πομἒνη. 

ἀντήσας.] Α]ά. ἀντήσας. Ὑε] εκ Ῥοπο 
ΟΟΠ]ΕΕΘΓΑΤΩ ὠντήσης. αἵ ἴία εἶατο οχ]ήρειί 
Οοάά. Α. Ἐ. ἍὮΛἸ{ανῇ. 

ἀντήση:.] Τία απο ΜΒ. εί 10. Ῥ. 
Ὑπ]ρο ἀντήσαιε. Αεοιραϊναπα ΥοτΌο Ἠμΐς 
5υὐ]οσίυπη νά ΒορΠ. Ληίϊσ.ν. 992. 

Λ4ι5σ. 
1η νει. οᾱ. ο5ὲ ἀντήσας, υπᾶε Ἡοϊρκῖις 

οοπ]ῖοΙέ νϊάατω 6556 ΙΠ σσομπαῖς : εἰ Ίοσοι- 
ατα αὐέ, ἣν γὰρ νίν που ἴδῃε ἀντήσας, αι 
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Ὁπάς 1ρίά. 808. χαλᾶν. 

ν γάρ νίν που βλέψης ὠνσήσας. πομπὴ αΏρὶ 
τηϊςρῖο, ]οσαίῖο, οοπη](αίαι. Βορποςῇ (Ἔτα- 
ομῖη. 996.) σσόλο.. ΠἩορῄβι. 

151. Πάλιν ἐξορμάσεις σοὺς χαλινός,] (οἵ- 
ταρίἁπα εχῖςιππο ἐξορμάσει: «θτίής 5πῃα 
σοὺ χαλινοὺς Ίέα 6550, (οπ]αείαχα ΟΠ]- 
Ώθς (ὁρμάσεις σοῖσδε νε] σούε γε χαλινοὺς) 
Ἱποετία δπί: 5668η5Η5 ]οοὶ δαξῖς οοτίς εί. 
Ώε νοεῖριας ἐξύρμα, ν. 149. εἳ ἐξορμάσεις 
Ἠος Ἴοεο, νιἀο Ο1. (τανίαπα αἆ Τμιοῖαη. 
Φο]αοἶδί. Ῥ. 74]. ῥῬεοευπάα ἵπ χαλινοὺς 
6ΕΠΏΡΕΥ εδί Ίοησα. Λ/{ατᾖί. 

1,εσεπάυτη Ρριίο, αί εοηκίεί πΙείσΙΤΗ: 

πόλιν ἐξορμάσεις τε χωλμούς. 

1οίγο Πεσίες ίσο Ίγωπα. δὲ οί σὶ α Ῥοξες 
ΏΟΠΠΙΠΩΜάΠΑ ΡΤΟ αὐτίκα, ΙΠίσο, ΠΟΠΠΙΙΙ- 
4 απ οἵαπῃ ϱΓΟ σόσε δή {μπι νεγο Ι5υΥρ8Η- 
εὐτ. Ἠοπι. Π. ΧΙ].ν. 716. 

ἀλλ᾽ ὅτε πῶν πεδίον µετεμίω»ον ἅμμ Δ’᾿Α- 

9 ήνη 

άγγελος ἦλθε ---- 

ΧΧ.ν, 448. 

ἀλλ) ὅτε δὲ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο, λωαίμονι Ίτος, 

δεινὸ, Δ’ ὁμοκλήσας ἔπεα πτερύεντο προσηύδω. 

Οάγ5-. ΧΥΤΙ. ν. 974. 

εἰ δέ µ’ ἀτιμήσουσι δόµον κώτω, σὸν ΔΕ φίλον 

ῃ 

τετλάτω ---- ---- 

Ἠεείσᾶ. ΤἩοοσο. ν. 84. 

’ 

Σαὶ ϱ) ὅστις ψεύδηται ὀλύμπιω δώµωτ᾽ ἐχόν- 

των, 

Ζεῶς ΔΕ’ ΤΕ Ἴριυ ἔσεμφε--- --- 

ΟιρΏεις Ατσοπαυί, ν. 648. 

ἀλλ᾽ ὅτε πρὸς µεσώτην ἠὼ φέρεν ὠμέας ἵππους 

ἠέλιος, πραιπνὸς Δ΄’ ἐξ οὕρεος ἔπνεεν οὗ ρος. 

ΡΟΡΗ, Ττασβίῃ, ν. 750. 
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Πάλι ἐξορμάσεις τοὺς χαλμοὺς, 
Ἐπὶ Κυκλώπων {εὶς πυμέλας. 

ΠΡ. Πιστὸς δὲ, φράσας τᾶδε, πῶς έσομιω, 

Δέγε, σαιδὶ σένεν, τῇ σῇ τ ἀλόχῳ; 

Ἠείτο Βοείες {τωπα 1]σο, 

Μπιίοης αἆ Ογε]οριπα αἰτῖα. 

δεπ. Οιοπιοᾶο αέθπι Πάσπι οοΠδε(ας ἀῑσοῃς Ἠσο ι 

Αραά Β[ίαπα πα οἳ ἔααπα οοπ]ὰσοτα 2 ἀῑς, 

.’ -. 3 ΄ 3 ΄ 

ὅπως δὲ σεωνῶν ὁργίων ἐδαίετο 

Φλὸξ αἱμαωτῆρω, 2ὠπὸ πιείρως δρυὸς 

ἱδρῶτ' ἁνίει χεωτὶ, ΚΑΙ πεοσπτύσσετο 

χιτὼν ὤπαν ματ) ἄρ.ρον ---- 

ΑΔάάο Ὑπγσϊήαπα «οχς. Ι. ν. 905. 

---δἱ ὈτασΏία {οτίε τεπη]ςίξ, 

Αίαιε ἴζιωι ἵπ ῥτίποερδ Άγοπο ταρίίέ αἰ- 
Όθιιδ απιγεζ. 

Ώε αιιο Ίοεο γ]άο Α. σεἵαπι Χ. ς, 99. 
Λ{ιςσ. 

Πόλιν ---σε χαλιοὺς,] ο Ιερεπάιιπα 

Ρυίο οτι ἨΠιδστανίο Ῥτο ποὺ. χαλινοὺς, 
ααοά Ῥατποδίις Ἠαμθεί. ο αποηιο καὶ, 
(Ρτο αὐτίκα, 111159.) ηῖςί αραπάαε, ορ]εσῖία- 
{πα αοἰοπῖς Ιπάϊσαί Το. 1199. Ἠετας]ά. 
174. ὙΨἱσῖ. Οεογσ. Ι. 905. οο]]. (6ε]]. 
10, 99. --- χαλινὸς Ῥείηαπα 5«ΘΠΠΡΕΣ οοττῖ- 
ΡΙ, Ῥεπιι]είππαπα 5οπηρες Ῥτοάαοᾶ.  Όιί 
εομςίοί Ἰίαφιο παδίτατΏ, ]οσῖ Ρο55ε υἰάσίατ 
Ἠεαιὴῖο πάλιν ἐξορμάσεις γε Καλινούς. 

Πορᾖι. 
153. Κυκλώπων] Ατεβιίοςά Ἠϊ ἔετε, 

ααῖ Ῥταίαπα ες Αεῖα τοάισσπα οοπαΙἔαιῖ 
5υπί: νἷάἀ. Φααῦοη. Ρ. 612. Ἐά. Ρατῖς. 
Τηϊει αἰία ορετα, ααδις Οτωσίαπα ογπᾶ- 
τυηπῖ, Ἀ[νοοπαταπαη πιαφπία πετο, Ῥτουί 
τεείαπίαχ Τααδαηῖας, Ρ. 969. 1.99. οί ΗΠοδγ- 
οἨΙὰ5 1ῃ Κυκλώπων ἔδος. 

Ὀυμέλας.] Ααῑα. νυἷά. αἆ Ἐ]εσίτ, ν. 
715. «ὉἨιςσ. 

Κυκλώτων υμέλας] Θυμέλη πΟἩ ἵαη- 

{1πῃ βωμιὸν 5ἱση]βσαί, 5εἆ οἱ {ερὸν ἔδαφος, τιῖ 
Ἠεξγε]ῖας εχροπηῖε: Ἱία νετο Ῥοδία νοσα 
Άχρο εἰ Ἵπγοεπας, υχθος Ῥε]οροπποςϊ, 
αοά θασπ ασυίαπα πιωπία α Ογε]ορίρας 
Ειεγῖηί εχκίτιεοία. Ἠῖπο Ἠθογοὴ. Κυκλώ- 
πων ἔδος, ἐπειδὴ Κύκλωπες ἐτείχισαν τὰς 
Μυκήναι. Τε Ειπὶρ. ἵπ Ἐ]εοίσα ν. 1128. 
Κυκλώπειώ π᾿ οὐρώνα σείχα. οἳ Σ]οτου]. 
Ἐκ. γ. 15. ἸΑργεῖα τείχη καὶ Κυκλωπείαν 
πόλις εἳ Ῥα]ας Εαὐ. ν. ὅδ4. σείχεσιν Κν- 
χλωπίοιο. εί ν. 1501. Κυκλωπίων πόνον χε- 
ρῶν. Ότορίαᾳ ἆσπ]απῃ ν. 956, γῶ Κυκλωτία. 

(ἵη 4 στα Ίοευπα ν]άς Βε]ο]αςίοι.) ἀθ Πΐς 
ἀχρίρας, Πιο τοίος 1]αά ῬΗπά Ἠίςι, 
Νας. Τ.. ΥΠ. ο. 56. Ταχτος (ππιχοτάπα), αέ 
Ατὶςίοίε]ες, Ογο]ορο»; Τϊτγπιμῃ, αί Τποο- 
Ῥήταρτι». Εά ἌΊγοεεπα ἀῑειηίιιγ Τιρύνθιον 
"Αργος, υί Ἠοδγεμίο οὐροιναίαπῃ. 1Ιάεπα 
ἀεπίᾳὰα εκροπῖί Τιρύνθιον πλίννευµα ὠνσὶ 
σοῦ τὸ σεῖχος, ὑπὸ Κυκλώπων δὲ κατεσκεύ- 
αστο. ἸΠεείε Ιίααιε 3ομ. Ἐτοάαας οχρο- 
Πέ Κυκλώπων 3υμέλας, ἌΊγεοπας (Ογε]ο- 
Ρυπι ορς5, ὙΨἱάα Εαδία(Ώῖαπα ἴπ Πας, ϱ. 
αἆ ν. ὅδ9. (Οἱ 5’ Αργος σ᾿ εἶχον, Τίρυγθά σε 
σειχιόεσσαν.) Τὴν δὲ Τίρυνθα σειχιόεσσων λέ- 
γε διὰ σὸ εὖ σετειχίσθαι. Δοκε δὲ φασιν 
ὑπὸ Κυκλώπων σειχισ» ναι τῶν κατὰ "Άργος, 
ἅς, ---[Ερίαί. {ο]. 986. Ἠπ. 90.] 

αγπεἙ. 
ἐπὶ οπτη αςσ5. Ἡ. Ἰ. υεγσια5, ιά Μαιίῃ. 

ΧΙ]. 49. Τμ1ο. ΠΠ. 9. Θυμέλη α ν. Φύειν, θ5 
ατα, (Υ. Βυϊά,) ατα εχεε]-α, αἆ Ύἵαπι ρε 
βταᾶα5 αἀδεσπάϊτα, ρο[ΐς φοεἵασα α νυ]σῖ 
αάἴτα, δαοσῖς Ῥετασειαῖς ἀοσμπαία. Μας. 
σταν]α5 αἆ Ε]εοίτ. Τ15. εο]]αιῖς ]οοῖς Ττα- 
5ἱεογΙπΏ φίαζυῖέ, Ἡ. ν. Ῥτϊηατίο 56Ώ51 6556 
απῖαπα αππρ]απα εί πηασηϊβοτΏ, ραΓίάπη 1π 
ΤτοσιιΏα ἀῑνίέαπηααο αἀϊῑρας, ρατίπη 1π {επῃ- 
Ρ]ῖ Ώεοχγιπῃ. Ὦο Ροδίοππο Ίος σοποΓθ 
αἀλήρείατ Ειτῖρ. Βαρρ]. Τσ. ἸΊοη. 46. 
114. εί 135. Ῥταίπα αραᾷ Αίπεπαυπῃ, 
Ῥ. 617. ἍΆ]ίργα ποίῖο (ο]ὰ5 οχ 5εηίοπ6]α) 
υπῖςς εοπγοπ]ς ἄ9ξ5οἨγ]. Βαρρ]. 677. ο 
Ἡ. ΠΟΡΙΤΟ ]ο0ο. Ὑοταί Ιάεπα Υ. Ὦ. µ. Ἱ. 
αἰγία. ΟΡίίος Πῖο ΏιοπραπΏΙ5, ἵπ Ιπάῖςα 
Ἰλάϊταοπῖς Εατιριάϊς Τ,ρρίεηςῖς Ἡ. Υ. Ῥτο 
Ίοη. εοπ]σοπάιπῃ 6556 ΤΡΗ. Α. παπι αἆ 
Ἠμπο ἵρευπα 1οσάπῃ ποδίτατα 1]]λιιά ροτπος, 
Οπίθτυπα ἆςᾳ Ἡ. ν. εξ. Ροΐ]ας. ΤΥ. 125. οί 
Τ1πηεδῖ Τ,ος. Ῥ]αί. Ρ. 144. Ἱ. ταν. Ατ. 
εΠΙε. ΤΥ. 8. ---- ΏΈατῃες. εί Κοο]]εγας τοὰ- 
ἀωπί πιαπία. Όγε]ορες {αοτιπέ ατςμ]έος- 
α, ααὶ Ἐταίατα εκ Αγία τοάσεοσπα οοτηϊ(α- 
α δαπί. ΟΕ. Εἰθείτ, 1155. ἨΠετο. Ἐυτ. 15. 
πίτα 564. 1501. αίᾳιο Ότος. 905. ιὈϊ ν. 
Ὀσ]ο]. ἵε Ῥμπ. Ἠ]ςι. Ναι Τ,. ΥΠΙ. 56. 
ἸἩγοεπα οἶῖτα τεσηῖ εαρι{, οί τορῖα Ασα- 

σςοδὅ 
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166 ΑΓ, Σφραγίδα φύλασσ, ἣν ἐπὶ δέλτῳ 
Τη δε κομίζεις. 

Ἴδι. λευκαίει τόδε φῶς ἤδη 

ΠΠυρ σε 
160 

/ ν] 9υ 

Λάμπουσ ως. 
/ ω 5 / 

τενρίππων σὠν ἀελίου. 

Ἐνύλλαξδε μόγδων. 
Θνητών ὃ) ὄλξιος εἰς τέλος οὐδεὶς, 

155 σα. Ῥεινα οἴσί]]απα, ααοᾶ 5αρτα Πέογας 

Ἠας Ροτία». 

γαάα; Ίαπα επίπα α]ροςοῖέ Ίασεπῃ Ἠαπς 

ΑΙΤΟΤά αεοεπἆεης, 

Τε 1σηῖς ευπγάάπα Βοιῖς: 

160 Αά]ινα πιε ἴπι λὶς Ἰαβροχΐρις. 

“Ἄεπιο οπῖτη ποσα] Παπα οδὲ αἆ Ώποτη 5ο Ὀθαίως, 

τηεπηποπῖς α Ῥοές εε]ευταία. ν. Ψἱσ. 
«π. ΥΠ. 868. ΠΗορ/ῃ. 

1655. 55, πισσός, οαῖ Εάες Ἠαρείιγ. ---- 
σφραγῖδα, ἂε Ίος εἲ εαοτῖς νν. νἱὰ, 5ωρτα 
Τῇδε ν. 58. ἍἈΒο]οπί πϊπιίγηπα (χναςί 
είῖαπα Ρο5ί τε]αῖνιτα, Ιἴογαπῃ απίροράεης 
γε] ΑΥΠΟΠΥΠΑΙΙΑ α]ἰᾳιῖά Ῥοπεχο. Ώπο 
εχεππρ]α αἰει]ῖε Ῥεπί]εῖας αἆ Οα]ἩπιαςΗ. 
Ερίρτ. 44. Α]μά εκ Ἡοπιστο ΤΙ. Υ. 
4354, αἰ]ῖε ἨΜικστανῖας αἆ Απάτοπιαςὴ. 
6485. ΏΙ Ῥχο σήνδ {πιδαα ο οομ]θοίιτα 
Ῥλτηοξίις τοροπ]ὲ σῇδ, αιοᾷ πες Ἠεα- 
Μπο ἀϊδρ]]σοι Ἱ. Ἱ. Μορῇη. 

156. ΤΠΣε] 0οἆ. Ἑ. τηνδε. οοτγεσίιπη Ἠος 
ή 

πηο(ο, σηνδε. Βιργαφοπῖρία Ἰοοιῖο Ρ]θγτη- 
ας ΥΕΓΙΟΥ εδί εἰ οογτοςῖοχ, (αιιοᾷ 5οπιο] 
πηοηι]σςε ευ/Ποῖαί) πῖςϊ ει Ἐκρ[σαίῖο. 
γιάε ΤρΗσ. Ταυχ. 1280. [αν], 

Τ/Σ] ΜΕ. 6. τήν», ααοᾶ ἀείεπά1 ροί- 
εί εχ Περηεα, ἆδ οαυα ἀῑδεογαίτωις αἆ 
ΑΠάτΟΤΗ. Υ. 648. Μας. 

107. λευκαΐνει,] Λευκὸν πο. Ἠορι. 
128. Δλάμπουσ] Αοϊῖνε εχροηῖ ροΐρςί, 

υά Ἠε]. ν. 1151. δόλιον ἀστέρα λόμψας. 
λ{1ςσ. 

159. σέΏριππον, ἐκ σεσσάρων ἵππων ἅρμα. 
ΑΠΡ σέβριππος αἀ]εοῖῖνε αἀ]υποίιπα Ἠδ- 
Ῥοαί ὄχος, (ν. ς«. Ἠϊρρο]. 1994. Ττοα. 
849.) νε] τέβριππον ἅρμα (ΒαρΡΙ. δ11.) εί 
Ρ]υΤ. ἅρματα σεὮρ. Ῥμωῃ. 1578. δεᾷ 
οπιΙ (ή ο μιαηέίναπα ἅρμα, Ραΐοί ες Α]ορςέ. 

440. Βαρρ]. 957. Οαίεταπα οοηδίαέ, 5ο]ῖ 
ευχτάπα ἐτιδω. Ὑι]ρο, αί Ίαπα, δἱσίς 
ο ποσαπα νεείῃς 5ο]. Ῥτοροπϊέαχ α Ῥοθβς, 
πέ Ῥομο]. οΡΗ, Α]αο, 685. πποποηί, απ 

εοδάεπα (1ος λάμπονσα εί φαξθοντα οΡΡε]- 
Ἰαπί.  Βεά φιαάγίρα» 4ποφιε ραδαῖπα εἶ 
αἀθοτ]ρὶ ἨΏΘΊΠΟ πεδοΙ. νίά. Ῥπωτ. {βίαια 
Ἀε]ο]. εί Ὑαἰεκεπατ. Ὁπάο Ί]α αρυά 
Νορίτιπ], σεθρίππου ὄντος ἡλίου δ αἰθέρα, 
ΑχΕΠε]. Π.. 9, δ. ἅρματα σεθρίσπων λαµ- 
σρὰ, 1οη. 859. Ἱτετη ὦ τέθριππον ἡλίου σέλας, 
Ἐλεσα. 866. Οιοᾶ 1ὈΙ εγαί σέλας, Ἡ. ]. 

εί πΌρ. Ῥμαῃ. 1. 1. Ιεσαπέατ Ἠας: ἅλιε, 
φοαῖ ἵπποισιν εἱλίσσων φλόγα. Ἰρίαιο 
Ώαςο αμαάτ]ασυτα θ(αοτάπα ποπηῖπα α1ο- 
τυΠ{ΗΣ, Ἓρόνος, Αἴ9ω, (Αἴ9ων) ᾽Αστραπὴ, 
Βρονσὴ, αέος 4 παπα αριά Ονίά, ΝΤείατηπη. 
ΤΠ. 155. ο. Ἡγρῖη, 10, 185. 1ρίαυα 
ἹΜαπεκετ. Ῥ]ατα Ἠαρεί ἆε Ἠας χε Βραιι- 
Ἠαπῃι, αἆ Οαἱ]ϊπα. Ἐ, ΤΙ. Ρ. 454. σέδε φῶς 
ἀῑετῃ, ]. «α]Ηπῃ. σύλλαβε, βοής) σον. μόχ»ος 

ἀῑοϊέαχ ἀς Ίαροτε στανῖοτῖ, ρετῖσι]οςο, υ]- 

χοδᾳιε ἀαρμίαπίς, αἵ Ῥ]ας 6556 ν]άεέασ 
4ΠαπΠ «νο ἄε απο Ῥ]ητα ἀεραίανί αἆ 
ΟγΥε]οµρ. Ῥ. 4. Ἠοε Ίοσο θδὲ αάπγηα, 
εο)]οιιιάο απϊπαϊ, οιτα αηχῖα --- Ἐἶενα 

ΕΙΙΤΑ5. ---- απ. ἀῑ5εεά]ί 56ΠεΣΧ. αίηυε Άσα- 
ΏΠΕΙΙΠΟὮ 5ο]15 στανΙςεῖπηατα 1]απῃ 5εηίρη- 
Ώατα Ῥτοίοτί, αααπα οπηπῖς απαυ]ίας 56ρα 
εε]ευτανίε, αἴηιαο Ἱπρείϊπηϊ Βορήμος]ος οί 
Ἀορίετ ἵπ ἀταππαίῦιας οστοσίο Ιοσίοτῖρας 
Ἱηοι]σατο 5οἱεπί. Ἠορῄβη. 
161. Θνητῶν δ ὄλβιος εἰς σέλος οὐδεὶς, ] 
Ὑπάε Βορμοε!. (Λ94ἱρ. Ύγταῃ. ν. 1954. 
αᾱ ν. 1556. Ἐωπα. Τταςμῖη. ν. 1. αἆ γ. 
5. Ἐί Ἐιτῖρ. Απάτοπι, ν. 100. Εί Βαρ- 
Ρ]ο, ν. 270. Έ Ἠοταβας ἀῑκίε--. ΑΙ 
ον αὖ οπιπὶ ρατίο Φδεαίώι. 1άεπι {εγο 
Ἠστευ]. Έυτεης, ν. 105. Οἵ τ) εὐτυχοῦνσες 
διὰ σέλους οὐκ εὐτυχεῖ. ΊἨαγπες. 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΛΔΙΔΙ. 

Οὐ0δ) εὐδαίμων 

Οὕπω γὰρ ἔφυ τις ἄλυπος. 
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Έμολον ἀμφέ παρακτίαν 

Ψάμαδνον Αὐλίδος ἐναλίας, 165 

ν Λ” 

στρυφηα. 

Εὐρίπου διὼ χευμάτων 

Ἄααιιο {ε]ῖκ: 

ἈΝιι]]α5 οηῖπῃ αἆπιις παίας ασε οπηηῖς ἀο]οτῖς ΕΧΡ6Υ5. 

οΠΟΝΙΣ. 

Ὑ/οπῖ α Ἱίοτα]σοπι 

165 

Ῥοι Βμοίιις Ἐυτῖρί 

ο ἀϊςοτιταῖπο ΙΠίοΥ ὄλβος θέ σπλοῦτος ν. 
ΑΠΙΠΙΟΠ. ΤΠοπι. ΜΊασ. Εδίαί(ἡ, αἆ . ω. 
Ρ. 1502. οί γ. Ῥ. 504. 8. ο. Ἐ πιο]. οί 
Ἠεςγεί. Ἱπρεϊπαίΐσᾳααο {95εἨγ]. Ῥοτς. 161. 
ὄλβιος, πλούσιος, εὐδαίμων, µακάριο». (51 4.) 
ππάρ ὀλβίζειν αραιά Ῥηϊάαπα µακαρίζειν ---- 
σέλος 5ο. βίου. Ἠετο. Ἐν. 105. οὗ σ᾿ εὔτυ- 

Χοῦντες. διὰ σέλους οὐκ εὐτυχεῖς. δὶς ο αρὶ- 

ἴογ ἁτ. 95εἨγ]. Βαρρ]. 654. ἙῬτοάσιας: 
δΊΊΠΙΕ Ῥεαίιις. ἄλυπος, Ρἰπάατ. Ἐν. ΤΠΙ. 
155. αἰὼν ἀσφαλής. Οοη[ετας νε]ῖπα οππα 

: 19 Π]ιά Βορποε]ευτα (64, Τντ. 1529.) 
ὥστε ονητὸν ὄντ᾽, ἐκείνην τὴν σελευταίαν ἰδεῖν 

ἡμέραν ἐπισκοποῦνσα, μηδὲν, ὀλβίζειν, πρὶν ἂν 
σέρµα σοῦ βίου περάση, μηδὶν ὦλγειὸν πα- 
ών. ο ἵπ ε]ιδάεπ ΤταςΠμίη, ΙπΙΠο. 
γιά. 5αρχα αἆ ν. 99. 544. ἘἨεοιχτῖε ᾳ10- 
απε ἵηπ ππεηίεπι ἀῑνίπαπι 1]]αά Ῥιπάατί 
«άπππεα Ἑγιίσατα (ετάαπα, Απ ὃ. 166. 
986. ἄλλοτε ὃ ἀλλοῖαι σνραὶ ὑψιπετῶν ἀνέ- 
ῥᾷων ----- ὄλβος οὐκ ἓς μακρὸν ἀνδρών ἔρχεται, 

Ἰέοπι Ἐγίῃ. αἱάππαπα ν. 49. 5, εἰ δὲ σις ϐλ- 
βος ἓν ἄν ρώποισι», ἄγευ καμώτου οὗ φαίνεται. 
αίᾳιε 1ρίά. Ν. Τ]. ᾳόνων ὃ οὔ σις ἄποκλα- 
ϱός ἔστιν, οὔσ᾽ ἔσεται.  Ἀιαπο ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠ 
αὐἴχε εοσϊ(απάιι5 ε5ί. ΠἨορ/. 

164. Όπογας ἵη 5εεπαπι Ῥχοᾶῖς, αίηαθ 
αοσηχαίαπα ποὺῖς 1ο αρραταίιισᾳαθ Ρε]]1οἳ 
Οπαεοταπ ἀεσοτῖρείοποπα οχΗ]ρεί. Ἐσι 
απέοπα Ἠΐο Όλοσας, ταὲ Ίαπι ΦΗΡ]πιας πηο- 
Ὠηυῖέ, εχίτα ατσυπηέη! ταοΠοΠΗ, ας νο]ιιεῖ 
ερ!ςίοΠῇ Ίοεο Ἠαδεπάις, πο Ἰαπσιοτεί (Ἠο- 
θωπῃ, ἆοπες αἆ Ἰατσῖατα 5οπεχ ἸΠεπο- 

Ατοπαπα πιατῖππης Αι]ιάϊς, 

Ίαμ5 οί ροδίθα ΑσαΙΕΠΙΠΟΠ υεπῖαπέ, αΏί 
Ῥτίπαα- ρατς ερϊίαςοος σ]ϊσερτο Ιποῖρῖε. 3) 
Οπίσογαπα οΏδεινα αγβοῖοσας ἵπ Ῥας ἆε- 
εοτἵρίίοπε Ἠγροίγροξος τογπῃ, ΡΕΙ5ΟΠΩΤΙΠΙ 
οἱ Ἰοσοσυπῃ. Ῥτενορίας ἵπ Τμεαίο Οτα»- 
οοσαπα Έ,. ΤΙ. 195. οξετναί Ἠας: Ο. 
φογοῖέ ἐεπίέ ἄο εγοίγε, φιιε ζὲ ροξίε αρτέκεπίέ 
ὢὰ ᾖ εδργὶέ 1ώιε παἰεγίε ἆε ἰαὐίεαια: εἰ τὲ 
Φοιυοῖέ επι ε[]εί } αυοῖν ἃ «4ῑέπες φιμεῖφιιε 
πιοτιππεπέ γιδίίο, ἀοπέ ϱε5 δἱιαίίοπιδ Τ1δ- 
δεπέ εππργιώιέέε». (οπ{εντῖ αμίοτη Πῖο ἆ6- 
Ῥεί Ἠοπποετας Τ. β. Ἱπρεϊπαῖς Ιπάε α γ. 
494. 504. αὐά Ἱπδοπαπίαιτ: Βοιωτία, Ἱ. 6. 
Οαία]οσιι5 πανῖυτη, (α Ῥωαομῖῖ», αιῖ αστηεΠ 
ἀμοιπε, οἷο ἀῑσίας,) ἵπ οµσπι ΑΡρομοάο- 
τας ἀμοάθοῖπι νο]υπηῖπα ετῖραῖςςο {οτίαχ, 
ᾳἩς (ΆπΙςΠ {ΕΠΙΡΟΣΗΠΩ «π]ρα Ιπίετείάθ- 
ταπίέ, ὃ. οί Ῥίαῦθοη. (π9ορτ. Ι. Μαετοῦ. 
Βαΐέυτηα], . 15. ὨὈϊοηυγς. Ηα[ίεατη. περὶ 
συνΦέσεως, ὃ. 16. Τπισγαίά. Τ.. 1. 10. «οἱ]. 
Ἄορε Οὐφεγυαίίοπς οπι {λε (αἰαϊοσπε, Ἑ. Ι. 
Ἠ]ος! Ὠϊς, Ἠοιπογ, 20. ει Ὑπρῆ. Έπ. 
ΥΤΙ. 641. ε.α. αὈὶ παυ]ία ευπι ατίε Ἠο- 
ΤΠΘΣΙΙΤΏ σέ Ἱπηϊ(αίας. 

Ίααι ΟπΠοχιις ἀεςοτῖρίί ]οσιπα απἀθ, εἰ αἆ 
απεπα γεΠογῖέ. ἔμολον (ζλ.9ον) ἀμφὶ (πρές.) 
ψάµαθος εί ψάμμαθος, Π]]ιὰ τεείῖα5, αθῖ 
φάμµος, 3ἵεπα, ἀθϊπάο ἵρεαπα Ἠδας, τας 
Βορμοε]. Απο. 1064. Ῥυ]άα: ψάµµα- 
9/ε, Ῥτο απο τοις αὐ αλῑῖς 5ετρῖ ψάµα- 
Θος Ίπα Κωρίετας αἆ Ἡ. Ἰ. ποίανῖς παρα- 
Βαλάσσιος ἄμμος. ᾿Αμα»ὸς γὰρ, ἡ µεσόγειος. 

Μορ/π. 

3 Οπιπῖπο ευπῃ, αι ἆθ 0Ἠοτο Ψδίετυπι ΤταρΙοοπα δη ἴθσετε το]εί, τε]εσαπιας αἆ 
ἀῑφεετίαίῖοπος εἴπρα]ατες χο. Ἠεετοπ εἰ Ο]. Π]ρε, αρ απο τοπ αροθτῖας ἐγασίατυπί, 

ΠΗΟοΡ/Η. 

ος 4 



408 ΕΥΡΙΠΙΓΔΟΥ 

Κέλσασαω, στενόπορθµον 
Χαλκίδα, σόλω ἐμὼν προλιπου- 

1 32 νά { / Ἆ 

σ» ογχίαλων ὑδάτων σροφον 
” -- ” ΄ 

170 Τὰς κλεμᾶς Αρεθούσας. 

ἸΝανίσαης, αησιι5ίο αα]θοίιι 

Οα]οῖάςτα, αΥρείΏ ππθαΠ} τε επς 

ΑΙάαϊσεπα αηαατάπα νΙοίπαγαπα Πιασῖ, 

170 

165. Δια]ϊς ἁῑο]ίαχ ἐνάλια, ππατ]ῖπια, ΏΘΥΠ 
ἐνώλιον θδί, ααοά ἐν ἁλὺ ἵηπ ηατί νοὶ αά 
πηατθ Ίασοί. Βαϊ]άας τεάᾶ]έ ρε θαλάσσιος. 
1,εσῖεατ Ογε]ορ. 517. ἍΠορ[α. 

166. κχεύµα, ῥεύμα ὑδάτος, Βυ]11. ---- Ὃε 
Ἐιτῖρο ν. 61ρτα ν. 11. Ἠορβα. 

167. σσενόπορθµον] ὙΝοεῖς νεοθαλεῖ, ασ» 
Ἠῖς ἵπ απϊ5ίορΏα τοδροπάσί, ρεπυ]έτα 
Ῥτον!ς οί Ίου. 119. πάς Ἠϊς φεπίροπάιιπα 
Γοτίθ, σφενόπορον Χαλκίδα, τί ν. 1496. 

Αὐλίδος σσενοαόροις ὅρμοις, Ἱ. 6. Αὐλίδος στε- 
νο-φόρου. γιά. εἰ 1ρΗ. Ταυν. 890. Ματ. 

στενόπορ» μον] Τιοσεπάυτ πεί στατῖα 
στενόπορον, { ΙἨίτα ν. 1496. Ὑιήοδα ΡοΓ- 
το Ιπριριπςβο, εί οἷς επιοπάφηάα ο5ί: 

Κέλσασων στενόωορον 

Χαλκίδα πόλιν ἐμὰν πεολιποῦσ ---- Πιερ. 

κέλλω, κέλσω Ἱ. αι. προσορμώομαι, προσεγ- 

γίζω, 1π ΤΘΙΤΑΠΑ γεηῖο, τέ 5ΟΡΠ. τας]. 
804. Δῑα5 1. ᾳ- ππουθο (πποπεπίᾳ ὮαςθίΠΙο 
αἆ Ἠοτπεγαπ) αίαιε οο]ογίίος ΟΙΙΥΤΟ στενό- 
πορον, 5ἱο πηςίαϊ «αιιδα Ίοσο υπ Ἀ{αξστα- 
νίο, αίηυο Ἱηίτα ν. 1496. ὀρμοὶ Αὐλίδος νο- 
εαηίιΣ 4ποβμο σσενόσορι. Αάάο 5αρτᾶ 
γ. 81. αὈ] στενόπορα Αιυ]]άῑ5 βάθρα οςοΙΙΤ6- 
Ῥαπί. στεόπορος αΐΘΠα εί Ίουίς, αὈῖ απ- 
θυσία εδί ία. Οµυῖα νοςῖς νερθαλεῖ ἵῃ αἩ- 
Πδίτορῃα Ῥεπιυ]ῆππα «γ]]αρα Ὀτενίς ορί (ν. 
Ίοῇ. 119.) εἴαπι Ἠατκ]απάιις στενόπορον 

επ] ρῖέ Ῥτο νι]σαχῖ στενόπορθµον, αιοᾶ ο5ί 
ἵη οάϊίοπα Ῥαγποδίαπα. ΆΤΟΙΤΟ νι]σο ἕη- 
{οτριπσ]ίασς Ρροδέ Χαλκίδα, 56ᾷ νυἱοδαπα 
ε55ε Ἠαπς Ιπίεγριποίίοπεπα Ίαπα γ]άΙέ Ηοα- 
πας, ο] Ἱία ἀἰδαπσιηί, πί οσο η {οχία 
ταεο Εοεῖ, αθπι 5εᾳυἵσαν ἡΠιδρταν]ιις, 
οοπΏΙηαίε Ῥο5έ κέλσασα Ῥοδίίο. 19 (μα]- 
εἶάο ν. αἱ 5Ἴρτα ποίανίπιι5 αἆ ν. 11. ---- 
πόλω 5ο. Ῥαίτίατη. «ΠορΓη. 

168. Καλκίδα,] Οα]αῖς εσί ορρίάτη Έτ 
Ῥαωα, εί Αι]ίς ρογία5 οί τοσίαησιι]α Βῶο- 
5, αἆθο {απιεπ 5ἳρΙ Ἰηνίεεια αἰῆπσιιηέ, 
πί αυ Ἐττῖρο «αηίατα 5εραγεπίυγ: Ἠῖηπς 
Ῥμηϊῖας Ναῑ Η]ςι. Τ,. ΤΝ. ο. 19. Έάρωα 
εί Ίρρα Ανι]ρα Ῥαοίς ατα πποάῖςο Ιπίετ- 

1πο]γία Ατείμαδα: 

Πμοπίο Ἐπίρο, πέ Ῥοπίε ]αησαίατ, Ἠἱάρ 
απαῖοί πηεῖ ἀθ[αποῦ, Ν]οο]αϊ Τ/1ογάἩ, Τιοςκ- 
Ίεοη (6εοσιαρΠῖεο-ροδβουτη ἵπ ΟΠα]εῖς. εί 
απ πος 5ρτα αἆ ν. 11. Οὐίοχ Πῖς γετο 
οὐφοτναπάιτη, ααοά οἶπα Χγ]απάος 1π 5Ἡο 
αᾱ Ώαπο Ἐαρι]απ αγσιπηοηίο ἀῑχατῖί, ΟΠο- 
τι εκ Δυλ]άεηδίριις πια]1εγ]θα15 οΟΠΦί3Υ6, 
Ἠίπο ει οοιτΙσοπάως; οοηδίαί οηῖπῃ ες 
(Οια]οιάσηδίριας πω Ποτῖίρας: τα οηίπα 1ρ5ο 
Οποχας εαπΙί --- Χαλκίδα, πόλιν ἐμάών' εί 
Ἱηέτα ν. 698. ἔρεο ΟΠογας ἆθ 56 Ίοᾳεης ---- 
Σσώμεν Χαλκίδος ἔκγονα 9γέμματα. ΊΣαγεδ. 

169. 55. ἀγχίαλος αεοοπίια 1Π απίΘρεη- 

υπ] άππα, ϱδί Ἱ. {. θαλάσσιος, ἐγγὺς σης α- 
λάσσηε. Υ. δυἀ. π8πη ἄγχι εοἀεπα 1ΠίΘΓ- 
Ρτοίο Ἱ. ᾳ. ἐγγύε. Βεὰ ἀγχιαλὸς, εδί τι- 
ἀθμς, Εαπῖς πανῖς. ν. Ευξίαίη. αἆ Ἠοπιον. 

--Ὢο ν. σρόφος Ῥίυτα τηοπυῖ αἆ Ογε]ορ. 
ν.4. Ρ. 6. 8ᾳ- ---᾿Αρες ούσας, Ώα]15 πηεη]ηῖς 

Θε]μοί. Π{οππο Ο4. ΧΤ}.408. ααῖ 5α8 Ε)]- 
ἀγταῖ ποπηίπε ποία5 οδέ, εἰ Ῥτου]ὴ5 α Ἐτο- 
ἀαο Ιαμάαίις Ἠῖ5 νεχρῖς: καί τοι πολλαχιοῦ 
κουφὸν μεὲν ὕδωρ ἔστι πονηρὸν δὲ, ὧς ἓν Χαλ- 
κίδι Πλούταρχος ἱστορεῖ σὸ σης ᾿Αρεθούση». 
᾿Αρέθουσαι δὲ (1παιθ) σέσσαρες, ἐν Συρακού- 
ση, ἐν Σμύρνη, ἐν Χαλκίδι, καὶ ἓν ᾿Ι9άκη. 
ο Ατείισα {οπίο ΒΙοἴ]α ν. Βα]ά. Ἡ. ν. 
616, Ὑειτ. 4, 59. Ον]. ΙΜείαπιοτρη. 
δτὸ. 5ᾳᾳ. εο]]. Ὑϊτοι]. ἄπ. ΠΠ, 699. ὋΏε 
πορδίτα νά. Ῥ]Π. 4, 19. Ἰοεμ]ετας Ἠας 
γεια Ἱία νοχιῖε: αἱε «4γείλιιδεπς δογἱ]ηπιίε 
Οιαζζε ἴπιδ ΕΥ δίτύπιετια υᾶδδετί. Ηορί. 

170. Τῶς κλεινῶς ᾿Αρεθούσας, ] Νοία 1π 

ἨΠοπποτιπα 500 ὨὈιάγταϊ ποπιῖπο Ἰαμάαία» 
αἆ Ο4γ5». ν. Υ. 4085. ᾿Αρέθουσαι δὲ σέσσα- 
θες, ἐν Συρακούσῃ, ἐν Σμύρνη, ἐν Χαλκίδι, καὶ 
ἐν ]θώκῃ. Ἐτουϊς---καίτοι πολλα χοῦ κοῦ- 
φον μὲν ὕδωρ ἐστὶ, σσονηρὸν δὲ, ὡς ἐν Χαλκίδι 

Πλάταρχιος ἱστορεῖ σὸ σἩς ᾽Αρεθούσης. 
1γοά5. 

171. ὧς ἴδοιμ) ὤν,] Οοἆ. Α. και ιδοιµ αν. 
ἆε ατα τε (ὡς ΡΟ καὶ) νἷά. ἵη ποία 5ἡῇ5ο- 
αἀοπί. Ἠεαιμίας Ἱερῖι ὡς ἂν Ἰδοιμ ἂν, 
Ῥτορίει ΑπΡίτορΏεη, νογαπι Ῥμΐο, ὡς ἂν 
ἰδοίμαν, Ῥτο ἰδοίμωην. Ἰαγλ, 
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Β . λ εἰ, 3 3 4λ 

Αχαιῶν στρατιὼν ὡς ἴδοιμ ἄν 
ο / 

᾿Αχαιών τε πλάτας νωυσιπόρους 
ε / ο 3 Ν / 

Ἡμιδεων' ὡς επί Τροι- 
2 / ’ 

αν ελωταις χιλιοναυσι»» 

Τε νιάραπι οχοτοϊέαπι ΑοΏίνογαπῃ, 

Ἐν τοπαο5, ααῖ πανος Ργοπηονεπέ ΑΕΠΙΥΟΓΙΗΠΙ 

ανοπαπ: αος αἆ Ττο]απι 
Ἐεπαῖς τηῖ]]α πανίυπη, 

ὡς Ἰδοιμ) ὤν, ] ΜΕ. Ε).. ὡς καὶ ἴδοιμ ἄν. 

υπάς Ἴᾳσο, ππδίχο {ανοηίς, ὧς κατίδοιω ἂν. 
Λ{ιας. 

Ἠοαιλίας οὗ απἰϊςίτορἩ. τοροπῖί ὡς ἂν 
Ἴδοιμ ἂν. Έσο πηα]α1 ὡς ἐσίδοιμο ἄν, υ{ δῖε 

απεϊδραδίίοις αἰπιείος οαία]οσίας, αί Ίατα 
οοπ]εσεταί Βιομίησίες Αππιαάνογςς, 
(αἶα, ρ. 194. στρατιὼ ἁτ. ἆθ οχοτεῖέα, αιΐ 
υππίας ἀιποῖς Ἱππροτῖο 50θςί, 5ο ἀῑ[οτί α 
στρατεία, ν. Βι]ά. «οἱ. ΑπΙπΙΟΠ. ῬΠοίίο 
ἵπ Τίπιαϊ Τιοχ. Ῥ]αΐοη. εἆ. Ἠιμηκοῃ. Ρ. 
171. απο» αἆ Ογε]ορ. 959. Ῥ. 115. 5α. εἷ- 
{ανῖπλι». Πορ. 

1Τ9. πλώτη οδί οχασπ]α εί Ἰαία ραΙ8 
τοπ], τετηια5 1ρ5ο, δρεεῖες αιισάαπα παν]- 
δῖῖ, ἀεϊπάς οΠΙΠΙΠΟ παν]σίαπη, ν. Φυῖά. 
αι Ῥει κώπῃ, εἶδος πλοῖου 6ὲ απλοῖοεν εχ- 
Ῥομῖ{. ναυσίπορος υὈῖ ηανεδ Ῥοδδιιπί Ῥεγ- 
τπθαχο, {χα]ςστο, Πανῖραχο. Θίο ν. 6. ᾳθ 
Βινίο ἀπ. 5εἆ ναυσιπόρος σι πανίσαη», 
ηανΙ ῬεΓΠΠΕΒΗ5, Υ. Ο. στρατὸς, Ἠῃοε». 48. 
Αεμαϊ νοεαπέυχ ἠ:9εο), 68ο οηπῖπα ππα]ο 
οσα ἹΜατκ]απάο οί Μιδοτανῖο, ααῖθας 
πος Κοομ]ογας, τί ϱ νΥογδῖοπε Ῥαΐοί, ἆδ- 
56Π5Ηπα ἀεπεσαί, Ίοσοτο ᾖ{θέων Ῥτο γα]- 
5ατῖ, αιοά οἱ 1π ο. Ῥατποδίαπα ]ασίεατ, 
ἡμισέων, Οθιαπηυα! ΏΟΠ ΙσΠΟΥΟ, ἨἩ σοδίο- 
ἁαπα αποφιε ἁμιθέους πἹΠςιρατο 605, (] 
οριά Πϊαπα παξιτα οοπορδδοταηί Ἑλένης 
ἕνεκ) πὐκόμοιο {ΕΈΡΥ. κ. ἡμερ. 159.) 4αεπα 
Ἱσσουπα απίο ἸΠατκίαπάστη, ααῖ οκ 60 ἆθ- 
{οπάϊ να]σαίαπα πηοπθί, Ίαπι οχεϊίανεγαί 
Ἠτοάσις αἆ Π. Ἱ. θεος, ἠΐθεος θἱ σρισυλ- 

λάβως ἤθεος «υτΏ Ἰοία αὈφοτίρίο, Ίος αυ- 
ἀθτα ἀττικῶς υἱ Ἐσίαίμῖας οΏδοιναί, ο5ε 
15, απὶ ποπάαπα Ί6Πθταία, οχροτίας ο5ί, 
πηαίατας αμ]άεπα οοπαβίο, 964 ἔππιιρέιις, 
τε] εἰίαπα, αιιοά γαπῖα5, οσ]εῦς. Βὶο ῬΡ]ι- 
τας, πα Τημοκοι, εἰ Νοδίος Ῥμαπῃ. 
959. απεπα Ἑαρίαίπίας αἰ]εσανΙέ, αὈῖ ᾳμο- 
αας πιοπεί; ᾖθεον ἀῑοῖ σὸν ἄπειρον γάμου. ν. 
εαπη αὰ Τήαἆ. Σ’. Ρ. 589, 6. ν. 474. οἱ αἆ 
Οὰ. 6. 656. Ἠεαίας αἆ Ῥμαπα. Ἱ. Ἱ. 
βοτιδῖςν ᾖφεον ΠΟΠ «Ἰσπίβοαχο ὅσιον ἀπ εὐνῆς, 
Με γάμων ἄπειρο, αιοὰ εκ οχεπηρ]ῖς α 

γαοκοπατίο οἰίαεῖς Ρτοῦατί πιοποί,. Τα 
1ρ5ο ἴ]ος αἆθας νῖτο5, αίᾳαο ἀϊ]αθῖοςς νο- 
1η, ἘῬ]μοίιας ἵη Τιοχ. 1 οά1ίο: ἠΐφεος, ὃ 
ὥραν γάμου ἔχων καὶ μη9έπω γεγαµηκώς. 
Ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ἐπίγαμο. Ἐκ Ἰας πια 
σΊοβρα Ραΐεί 4ποφαθ, Ὦ, ν. ἄ υἰγαίπε αἁΠ]- 
Ῥοαμ, ααοά οί Γαία άήα5 αἆ Ἠοππεσ, Ἐγ-- 
πηο]οσιι5 αίμα Ηοδγεμία» ρτοραπί. Ῥυ]- 
ἀας: ἠΐθεσε, ἄφ«αρτος πρὸς γυναῖκας, 3]]θ- 
σαΐηαε ἵπ Ἠαπο χεπι Ἡρίστ. Απίμο[οσ, 1,, 
8. Ρ. 604. Ίνεπα: καὶ ὁ σος σοῖς «)εοῖρ. 

Πορ/ῃ. 
175. ἡμιθέων.] Ὀείεπάϊίαχ οκ ἩἨεριοά. 

ΟΡ. εί ὨὈΐατ, 159. ἈΝΙΠμΠοπαῖπας, παπ]έο 
Ῥ]υτα δαπέ αι τα]μῖ ροειουαάεπί Ευτῖρί- 
ἆεπα Ώος 1060 5οπἱρΣίσ»ε ᾿Ηιθέων, Γυεπιπι. 

οὓς ἐπὶ Τροίαν] οά. Β. εί Εάῑα. απ. 
ασε ]εσιπί ὧς Ῥτο οὓς, εἰ Ῥτοάερας τεσίαο 
οχρ]σαί φιοπίαπι. Οοά. ερ. Α. και επι: 
πέν. 1Τ1. Ῥτο ὡς, Ιά6πα Ἠαρεί και Ἠιι- 
Ίάδεο πχυέαοπῖ5 τα(ῖο Ῥοείαίατ εκ Μοπι- 
{αασφῃ. Ῥα]αοσταρῃ. Όχας. Ἠρ. Ύ. Ρ. 
940, 546. Βδὶο Ἠ]οςο 85]. Ῥτο ὧς σὺ ἰ5ίο 
Ο0οά. Παῦεί και συ. (οπία, Ἠετας]. 685. 
Ῥτο καὶ μὴ, 1ά6ἱη, ως µη. 6ἳ Ἱία αΏδρί. Ὁ]- 
ος («πογας: Τεπῖπιι Ίο α (λαϊοίᾶο αἱ 
υἰάεγεπιις ᾖιαεγοίιίπι οἱ (ἱαδδεπι (σγάςο- 
χι: ΝΑΜ (ὧε) τιοδίγὶ παγΗῖ πιοδίς γιατ- 
γαυεγιώιί, ἃς. Μαν. 
Ἡμιθίων] ΜαΙπι επι Ἱατ]κ]απάο ἠε- 

Φέων. 
ὧε] Τιεσεπάιπα υπ Ῥαγηοδίαπα οὓς, 

24105. 
175. 55. ὃς] Ρίο Ὀαγπεείας, ᾳάθια 5οᾳυἴέαχ 

Μιςστανίις. Ῥεά ὧς, ααοὰ ἵπ ο]ιδάσπα 
οὐ]Ηοπῖς Ῥατπ. πηατσίηο Ιεσίταχ, οί 1η 
Ο0οά. Ὦ. εί οἆᾱ. απϊαα]5, αἴααο ἘῬτοάσις 
εχρ]ίσαί: φιιοπίαηι ἵπ Ττο]απη, ἃς, 0οἆ. Α. 
καὶ ἐπὶ. 3δρε ος ἵπ (ο. ὡς εἰ καὶ Ρεχ- 
πηυίαπίατ.  Ὠ]οῖς Ἱίαφαε Οµοσας: Ὑοηπί- 
πηιις πας ο Ομα]οῖάς, αέ νιάστοπαια5 οχογςῖ- 
{ππω οί οἰάθθείι ΟΤῶοοχΙπα: παπι (ὡς) 
πορίτὶ τπατῖεῖ πορῖς παττανετιπέ, ὃς. Ἐσο 
τοΏποο ἃς, ααοά ο απίοοράσης ὡς Εαεῖ]ε 
ἵπ ὡς πιαίατῖ Ροίμῖσδο νιάείατ. βεά οε]ι- 
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Ίσα 

ΕΗΥΡΙΠΙΙΔΟΥ 

Τον ἕωνθον ἸΝΠενέλαον 
« / / 

Άμετεροι ποσεις 
Ἐνέπουσ᾽, Δγαμέμνονά τ εὐπατρίδαν πουσ, Αγαμέμνονά τ ευπατρ 

Ἓσελλειν επι ταν Ε,λένανο 

᾿Απ' Ἐὐρώτα δονακοτρόφου 
180 Πάρις ὁ [βουκόλος ὧν ἔλαθδεν» 

Δώρον τᾶς ᾿Αφροδίτας, 

175 ἘἹανιιπι ἨΤεπο]αιιπη 

ορ τηατ]ᾶ 

Ῥϊουπί, εί ποῦϊ]θπῃ ΑσάΠΙΕΠΙΠΟΠΟΕΠΗ, 

Ώικεστε, αἆ Ἠε]επαπα γερείεπιάαπι : 

ΑΡ Ἐλυτοία αγΙΠάΙΠΟΡΟ 

160 Ωιαπι αράακίε Ῥατίς Ρα5ίο, 

Ἱπαπυας Ἠεπογῖς: 

Ίδγας 5οᾳιμέας οδί Ἰδείοπεπ ὧς. 8 ἃς 
τοοϊρίατωας, οοηβίτΙςῖο Ἰως ε5ε: ἆο φυ- 
δις (Αοπίνϊς) πορῖς πατταταπέ τα ἡ, 
ἸΠεπε]αιπα εί ΑΡάΠΙΘΠΙΠΟΠΕΙΩ ϱο5 ἀἆμοετα 
αἆ Τ. Ἠε]επα τερείεπάα εαιδα, αί θὐῖ- 
ἀετα παῖ]ε πανῖρας. ΠΒΗορῄι. 

174. ἐλάταις χιλ. ἐλάτη Ῥτορτίε αΏῖες, 
οοσ6Ἱσοδαπῃᾳ, ααοά 1Π 5Ιπηπηα ρα]πια]α οΓ65- 
οἷς, Ίέεπι Ἠαδία, «ΥπιΡα εκ ϱο οοη{θεία, 
1άεπα 6γσο 4ε Ἡ. ν. Υα]εί ααοᾶ Ίαπι αΏβί 
4ε ν. δόρυ αἆ (γε]ορ. Ὑ, 15. ποίανίπηις. 
ΤΗ. ν. 1925. οἰαςοῖς ἆτ, ἐλάτη σομπαία. 
αιλιόναυς τηῖ]]ε πανῖρας οοηΡίβηΏς 5. εκ- 
5ίχισί15. Βίος Ότεςί, 2946. ος Ίοσο 5ἴπο 
οπιπί ἁυρίο τεάαπιάαί α]ίετα ογππο]οσῖα 
Ῥατ5, αιἴρρθ ααβ Ίατα 1η ν. ἐλάσαις Ἰαΐεί, 
αίᾳιε {αηίιπη ὨύΠηΘΓΗ5, 1άθα τη] ΕαάΙπῖς 
Ἠὶο δρεείαπἆα. Ῥοξϊα αιέθπι, 1η Ρεϊτηϊς- 
ασε Ττασϊοϊ αῬίαιο Ῥτο ΏΙΠΙΕΤΥΟ ΙΠςετίο, 
χοξιπάµπα αδαχγραπί. Ῥτορτίε θΠΊπα εο- 
ΤΙΠΙ ΏΏΠΙΘΓΗς εχαί ΜΟΙ ΧΧΧΥΙ. Ῥ]ι- 
{ατοΏας τηῖ]ε ἀπεεπίάς δια. Α: Ροξ- 
{5 ἆς πα]]επατίο ΠΙΙΠΘΤΟ οοηδεηιπέ ν. 
Απάτοπι. 106. Ἐμε». 9632. Ἐ]εσίτ. 9. 
2Ώ5εἩγ]. Ασαζι. 465. Ον. Μείατατα, 12, 
1565. Οοπδήἵατα αιίοπα Ἠα]ὴ5 εχρεάΙῖο- 
ηἶ5 Ῥε]]ϊοςρ οδί Ἠε]επα ταρία τερείεπἆα, 
πάς αχρ]απαπάσπα 1]αά ἐπὶ ν. 178. --- 
Ογε]ορς ἵπ ἀταπιαία ε]αδάεπα ποπηϊηϊς ν. 
979. 5ᾳ. ἀῑοΙε: ἤ τῆς κακίστης οἵ µετήλθεθ 
ἁοπωγὰς Ελένης Σκαμώνδρου γείτον, ]λίου 

πόλιν; πόσις, ἀνὴρ, τηατίέα. 
χιλιόναυσιυ] Ὁπάο Ασαππεππποη αραᾶ 

1ΦεορΏτ. ἆτ. χιλίαρχιος, ν. 910. ἵπι Ετῖρ. 
Ἐ]οειχ. 9. "Αρης ναυσὶ χιλίαις εἴ ΑΠάΤΟΙΗ. 

106. ὃ χιλιόναυς ὠκὺς Αρης. Πομ/[α. 

175. Μεπε]αιας νοςαίαγ ἕανλὸς, 1. ϱ. Ῥ]- 

ο,ιθν. Ἠεκγοβῖας νογῖέ Ἡ, ν. Ῥας καλός. 
Ναπι Βανῖ οαρ]Η αραἀ Ὑσείεγες Ίπίει ρτε- 
εἴριας Ῥα]ομγαά]πῖς Ῥατίε ημππεΓαβαη- 
ίαχ. νἷἀ. πος αἆ ΟΥε]ορ. Τδ. ϱΡ. 40. 5α. 
Αάάο Ἠοπιογ. Ἡ. ἵπ Οετ, 5165. οο]. Τ]. 
ε. δ00. α. 197. λ’. 799. δεά 1π 6ΟΓΙΙΤΑ 
βοπίρηπ/ίαπα οεἆο, αιϊ οπιπῖα ε]αςηποάί ερῖ- 
Ειεία, ααοά Ἱπρεϊτηϊς ἆε εοπηροφῖες να]οί, 
τυρί Ποτί Ῥοΐθρί, ἵΠ γΥεΓδίοπε αεουταίο 1π 
Ἡπσιαπα γετπασ]απα {ταπείεγαπί, αΐίᾳιο 
αἆεο πηοτα νοσαβΡι]α σεγπαπίσα εοπΠοῖωπέ, 
υέ Ῥεπε τερροπάἀεαπί Οταςσῖ. Πορ/α. 

177. ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ ΠοπΙπα(Σ εὐπωσρί- 
δας, Ῥο-απο αΏΏῖ εὐγενὴς, (ν. Βαἱἆ,) γεν- 
ναῖος, (Ῥε]ο]. αἆ ΒορΏ. Ε]αείτ. 859.) εί 
οἰπηϊ]ία, Ὑϊά. αἆ Ογε]ορ. 41. Ῥ. 97. 5α. 
Φο]ιο]. Βορμος]. Ἐ]εετ.α Υ ν. 1). ]αι- 
ἀαίας, ο]ὰ5 {ΠΕΠ Υετρα Πιςρίατη ερε- 
Τίτο Ῥοθμῇ, Ἠσο ἆε Ἡ. Υ. ποῦοπε οΡ5εΓνᾶ- 
νῖέ: εὐπατρίδαι παρὰ ᾿Αττικοῖς οἱ αὐτόχο- 
νε, καὶ κατὼ τοῦτο στεριφανεῖ: οἷον οἱ εὖ 
ἔχονσες ἕνεκα πΊς πατρίδος. ὥστε εἴ σις εὐ- 
πατρίδηε, καὶ εὐγενής. οὗ μὴν, εἴ σι εὐγενῆς, 
καὶ εὐπατρίδη. Ἠϊπο Ἰ]ιςιτας Ροίρςί 
(Ίοξα ἨἩἨοςγομ. Οσουστῖέ Ἡ. ν. Ἱ. Ἱ. ν. 
169. οί 859. 4πεπι πποάο εχεῖίανΙ. ΤΠ. 
ν. 1077. Ιεσίαχ αποαίε εὐπατρίς. Ἠορ/ῃ. 

179. Απ Εὐρώτα] Ειγοίας ἸΙιαοοπία 
ΒΙΠΠΕΠ. «Ἰομ. Ῥτοάσφια. Ώε αἰίετο αι- 
οτι ο]ηδάεπα ποτοαϊηῖς ἵπ Τηερκαία ν]άρ 
Απάτοπη. Υ. Τ90. ΆἈαγπες. 

Ἠερείοπάμπῃ ο 544. ὧν ἔλαβε Πάρις ἀπ᾽ 
Εὐρώσ. Ἑὐρώτας, Ώυππεῃ Τ,αεοπῖα! α Βρατία 
ἀοεΙτγεΠς, αὔαπαι αὖ οτία ργείοετβυέ. ν. 
ιά. Ἡ. ν. Ῥο]γΏ. ν. 59. 1Αν. 64, 28. 15 
πηθτποταίαχ Τχοαά. 155. ΑΠάς Εωτοίας 
ε5έ 5υῦ Ό]γπιρο, ν. 3γ]Ριχς. αἆ Ῥαμδαη. 
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“Οτ) ἐπὶ κρηναίαισι δρόσοις, 
Ἡρῳ Παλλάδι τ) ρω, ἔριν 
Μορφᾶς, ἆ Κύπρις ἔσχεν. 

185 Πολύθυσον δὲ δι ὤλσος ᾿Αρ- ἀντιστρυφὴ α-. 

τέριδος ἤλυδον ὀρομένα, 
Φομίσσουσα παρηὸ ἐμιὰν 

Αἰσχύνα νεοθαλεῖ 

Ωιαπάο αἆ τογεπ {οπίαπΙΠῃ, 

Οσπι ᾳαποπε οί Ῥα]]αάε Πίστα, Πέεπι 

ο {οτππα Ύεηιις Παδιιῖί, 

Ὑεπῖ, 5ροοίαίαπα 

Ῥου ἨΠΘΤΩΙΙ5 ΠΙΠΗΟΥΗΤΩ 5αοτΙβοίοτπη Ὀαπεε 

(«οπαπι ππραπῃ ταρο[αεῖθης 

Ῥιάοτο Ἰαγεηῖῇῖ, 

Ῥ. 607. εἰ Ἐτοάαί ἈΠιεοε]]απ. Ὑ.38. Ἠῖς 
Βινῖας ποπηϊπαίαχ Ἡ. Ἱ. δονακοτρόφος θιὶ 
ατυπάῖπος αί, 1. 6. αδί ατιιηάίπθς ΠᾶδοΙΙΠ- 
έασ, πηαστα ατιαπάΙπΙπΏ εορία εσε, (Ον. 
Αππιος. Τ1.6, 1. οπιεἰςαγιωιά ἴεῖδι5 {ἴπιοδαδ 
οὐδίέε γίρα».) ἘῬτο 40 δονακώδης Ἰροίίατ 
αριά Αροιοπίαπῃ, αἴαιας ἵπ Νορίτί Ἠείοῃ. 
908. δονακόει:, Ἰΐθια 135. δόνακι χίλωρὸς, εί 

1ρΗἱσ. Τατ. 400. δονακόχιλους.. Πα δό- 

ναξ εδ ατιπάο Ογρτία «οπεανα οί εΓᾶ55α 
αρυά Ππνῖος Ῥτονοπίεης, υέ ΤὈιοδευγίάςς 
1, 15. οὔδειναί. ν. ΤΠπεορηταςι, Ἠ[ςι. 
Ῥ]απί. 4, 19. Εωρδίαίαμ, αἆ Ἠοππετ. ΘΟΠο]. 
Οτεςι. 146. Ίνας Παῦεί: δόναξ κάλαµος λεπ- 
σὸρ ἓν τοῖς ἔλεσι φυόμενορ. κ. τ.λ. Ἠορῇι. 

1560, Ὄε Ἰιάϊοίο Ῥατίάϊς γιὰο ΑπΠάτοΤΗ, 
γ. 2864. ἍΒατπεδ. 

γιά. 1πῇ:, ν. 1189.5-. Ἠορ[ι. 
180. 5». Πάει ν. 5Ἡρτα 71. αδί ᾱν. 

Ῥηχγσῖως, ὁ αρίνας τὰς θεά. ο Ἰας το 

ἀϊσηπις ε5ε Απάτοπι. 975. 5ᾳᾳ. Ίουις, ααϊ 
εοπ{εταίΩχ. Ἡ. Ἠοπιετ, 1]. γ΄. 44. εο]. 
54. ζ. 515. γ΄. 45, 48. 175. 478. Κρὴν. δρό-- 

σοις, δρόσοι Ῥτο ὕδωρ. ρα εἴο. 5υΏίΠΕ, σύν. 
ἔριν ἔχειν, ἔρίζειν. µοσφᾶς 4ε ρα]ομτῖειάϊπε, 
μορφὴ εδἰ Γοτπηα εχίετπα. Ἠεϊ]ίις οοπ]]οἷε 
ἔριν δύσεριν, γίπαπι, φιιῶ βγει Ἰαδιῖέ ζιισιι- 
ὄνεπι. Οοἆ αἆ Ώος ρτεοιηίαπα Ὑεποτῖς αεἰῖ- 
ηεῖ, ν]ὰε Ἠοπιοτ. ΤΠ. ω’. 95. 544. Ἠορ/α. 

189. Μεϊῖας {ογαπ Ἰοσεγαίως, Ὅτ ἐπὶ 
πρηναίαισι ρόσος Ἡρῳ Παλλάδι στ ἔρυ 
ΕΚΡΙΝΕ Μορφᾶς, ΑΝ Κύποις ἔσχεν. Ὑ α]σο 

:έΩν ἔριν Μορφᾶς ἆ Κ. ἔ. ΡΟΥ. 
δρόσοι, Ἡ. Ἱ. ο5ε αφµα. Ταἰεζ. 
185. Τιολύθυτον ποπαϊπαίαχ Ίοοιις, υδῖ 

τηυ]ία νΙοῖπας τηαοίαηέατ. Έχρο Ἡ. Ἱ, 
ηεπαας, υδῖ πημ]έα «αοτ]βοῖα οβετιπ{, 

"Αρσεμις Ὀϊαπα παποαραίαχ ἨΙΡΡρο]ί. 15. 
οἱ]. 59. 5ᾳᾳ. Ῥ]μαλδϊ 5οτοτ εί Η]α αοτῖς, 
αίαιε Πρίάρπα (απαπαπη νεπα(τῖκ Ρτοροηῖ- 
{ασ ους ἵπ πποπείρας εἱ]γίδᾳαας υεγδαία, 
{εταδᾳαο Ρεεᾶί. Ὀπάο ἀγροτέρη ἀῑοῖεας 
Ἠοπιετο 11. φ’. 471. ἰοχέαιρα, Ο. λ’. 171. 
σοξοφόρος, 11. ϕ. 4855. Ειπρϊάϊ Ἠιρρο]. 

166. σόξων µελέουσω» Πίά. πολύ σος Δικσύν- 
να ο]. Ονῖά. Υ. 619. 11, 441. Βραπ]απι, 
0αἱπτα. Ἡ, Ὠίαη, ν. 198. ἍἨορβα. 

156. ἑρωμάένα»,] (Οαπίεγις, πιοίτῖ, αξ γ]άς.. 
αχ, α1δα, ὀρομένα. Ὠθᾷ οοποϊαίας Ἠῖο 
Ρᾶδφιι5 τηαίτοπα γετεσιπᾶῖα νὶκ ϱοΠνς- 
ἨΠϊδοοί. Ἠείπεο Ιρσίίιχ ὀρωμέναν, 6ἵ πηείτο 
εοπδι]επάαπα ριίο, Ιεσεπάο ἦλθον. Ῥοΐοςς 
εΠίΏ} ἐναλίας 1π βίτορμα Απορημπιαστί Ἰο- 
οαπι οεεαρατο. 5. 

Ὀρομένα | Τα Ίεσο «υπ (απίετο οῦ τετ- 
5Π1: βοπρέατη οχαί αΠίθ ὁρωμέναν. Ἑι- 
Ροσί, Ἱερσ]ί ὁρμωμένα, ΤΩΕίΤΟ Ράτυτα αἰίθη- 
τη5: (απηίΐετο Ῥεα]ίσετ αδεεπῖ, Άατπες. 

Έρο τεοερί ὀρομένα. ὀρομένος 6ἳ Ῥετ Βντι- 
«ΟΡ. ὄρμενος 8Ώ ὄρομαι ΕΟΠΟΙΙΟΣ, Ἱπιρεία {8- 
το. ΕχρΡο νεπὶ οεἰετίέεν, οἰαίο ϱγέδδµ Ῥετ 
ἄλσος, Ἱ. 6. ὨθπΗ5. Ῥτορτίε ία νοσαίασ 
ααϊνίς Ίοεις ατυοσῖθας οοηρίέα5, αθµαπα 
Ἰαβθης, ἀῆῑσαιε 5ασταξας, ζμομδ, ἀεϊπάςε εί 
οπηπῖς Ίοσι5 5.667, οέϊατηδί ατὈοσίβα5 ΠΟΠ 
εοηςῖέ5, αξ Βίταρο (6εοσταρΗ. Τ,, 9. Π1Ο- 
ηυ]έ, Υ. οί Φο]ο]. αἆ Ἠοππογ. β’. 506. 

ο Μορῇα. 
197. παρηῖδ ἔμών] ΎὙετα 5επρίυτα ε5ι 

παρᾳ», ωῖ υγ. 68Ι. υὈϊ γίάε Βατηοξῖατα, 
εί αἆ Ηε]επ. 1089, 5εἆ Ῥταεῖραο Ὀοτνι]- 
ντα αἆ ΟΠατίίοη. Ρ. 180. Ύετσα ργᾶςο- 
ἀεπίῖ ὀρόμενα σι (Οαπιετῖ Ῥοπα τεςἑωτῖο, 
ΡΤΟ ὁρωμένα». Ἰ{ατΚ]. 
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᾿Ασπίδος ἔρυµω, καὶ κλισίας 
190 “Οπλοφόρους Δαωναών «έλου- 

’ ο ο ο ὰ η / 

σ, ππων τ ὀχλον ἰδέσθαι. 

Κατεῖδον δε δύ Αίαντε συνέδρων 
Ν .. / -- 

Τον ᾿Οἱλέως, Τελαμιώνός τε γόνου, 

ΟἸγρεαίοταπα παιπΙπηθηέΠα, αἱ (οπίοτία 

190 Αχπηϊζοτα ΏαπαογΙπά νο]οπς 

Ἐν εφ ΙοΓΙτα ἴαγπηας ν1ἆςτο. 

γιά αιίοπη ἆπος Α]ασος οοπέΏογηα]ςς, 

ΟΙεί, εί Τε]απιοπῖς βατ, 

Φοινίσσειν α Φοίνιξ, ααοᾶ Ιπίεγ α]ῖα ἆς τι- 
"το «ο]οσο ς. Ώμαπῖςςο ἀτ. (Έπαπῃ. 1202.) 
ο5ε: «οἶοτο Ιπῇςετε, Ἡ. Ἱ. ταΏογο 5Η αῃ- 
ἀετε. παρηϊδ παρηΐε, Ἡϊ παρειὰ εἰ «Ἐο]. 
παργὰ ἵτ. παρήτὀν, Τωά]α, 6εΠ8. αἰσχύνη Ῥτο- 
Ῥτίε, ατα εγαρεδοίπχας οὗ {αχρία, πάς οί 
Ισποπηϊηῖαπα ποία!, εοἆ ἀθίπάς 1. 4. αἰλὼς, 
Ριάος Ποπεςία5, νοτοουπάῖα, αέ Ἡ. 1. Νερβα- 
λὰς (Βυ]ά. νεωστὶ βλασσήσασα,) αιοᾷ ηι- 

Ροχ νἰτωϊί, ρυ]]α]ανῖέ, Ἰήπςο φέσετις ογέιις, 
(ραάος τεεεῃ5 οροτία».) Πορῇα. 

159. ᾿Ασπίδος ἔρυμα] «Μισιίοποπι νεὶ 
ναἴζιωπι εἰιγμεῖ, Ἱ. ϱ. οαδίγα εἴψρεαίογαήαι 5611 

φοϊέωπι, ἀῑδαπείογατα α λαέ. ἀσπὶς Ῥτο 
ἄσπιδηφόρος, Ἱί δόρυ ῬτΟ δορυφόρος, Ῥα5ίπη. 

Λ{ατξ]. 
ἔρυμα οδί ππιπϊπηεηίΙπῃ, 4ο πος ({α- 

του εί Ιπ]πηῖςος αΓΟΘΠΙΙΙ5, ἵ. ΠΙΙΤΗ5, να]- 
Ἰωπ]. φύλαγμα καὶ τείχος, ἀσφάλισμα. 
Βυ]ἀ. ---- 1. α. αρ ἔρκος. Κλισία Ἰοοι5, 

υὈἱ αυῖ5 κλίνεται, τοευπηΡῖε, Ἠῖπε 1, ᾳ. 
σκηνὴ {αῦογπαςυ]άπῃ, {θΠΙΟΠΙΙΤΗ, Π{οίῃ Έα5α 
τυδΏσα, 5ίαρα]ατα, εί Ἰοοίας. ν. Διά. Ἡ. ν. 

η Μορ[ι. 
191. ἵππων ὄχλον σ᾿ Ἰἰδέσέαι] ἈῬετρο, 

ἵππων α᾿ ὄχλον ἰδέσθαι. γυὶιὰο ΒΙΙΟΡΗΟΠ. ο 
Ἱα Ἠεαιμῖας. ΑπάτοππαςἩ. 757. Ἠσοτο. 
Έτ, 971. Οοἆά. Ῥας. ΑΔ. Β. οπη(έαπέ σ’. 

Λ{ατ{. 
ἵππων ὄχλον τ’] Ορίππο ἨΗεαίΠς, Πηθ- 

αἲ «βςδ8, ἵππων τσ ὄχλον. Μιλς. 
ἕππων στ) ὄχλο] Φὶοε οσο επι ἨσαιΠῖο 

ηθδίτΙ οΏξα, ου 456ΏΡΗΠΠ Ῥρταβρεί ἨΤις- 
στανῖα». Ὑυ]σο ἵπσων ὄχλον σ. Ἐίαπι 
Βίτασμπηοῖεγ 1. 1. ϱρ. 194. 1]]ιἆ «οπ]εσεταί. 
ὄχλος, ἔατρα Ἰοπηίπατη, αλὈί ὄμιλος (ἀθ 
ατα πολ έατα τα Ἡ, 1. Ἡοπηςγ. ΠΠ. γ΄. 99.) 
Ογε]ορ. 100. σο]1. 951. «απ Ιπάο αὐ Ἡ. 
Ψ. δαμα αἆ 905.  Οπογας πατταῖ, α 96 
νίβο5 ο55ε ἀιιος ΑΊασος, Ῥτοίεκί]αιτη, Ῥα- 
Ἰαπιεάςπι, Ὠϊοπαράσπι, ΜετίοποιΏ, [1γ- 

5επα, αίᾳο (ἵπ ᾳπο ἀῑμᾶας οοπΙπιοταίΣ, 
Ἰηπά46 α ν. 206.) ΑεΠίεπι, ιο «4]αοεξ 
Ἠϊο ποπ παπέιΣ, απογΙπι αἷίον ΊΓεαπιοπίς 
Πας, ἵποο]ας Ῥοα]απη]ηῖς ἀιποάεεῖπω παν]- 
Ρα5 αἆ τοσα ἀικίε (ΤΠαἆ. β’. 55τ.) 
{οταραίππας ρταίογ Αολί]]οπω αίαᾳαο ρυ]- 
οογεῖπηις. (1.1. Τ68. ει 04. ω’. 17. Ἡ. γ. 
990.) Ἑταίετ ο]ιις ρτϊνῖσηιις (ο 5εγνα παίιις) 
Τοιιοεν (Ἡ. τη. 91.) ερτερῖας Ἰασυ]αίογ 
(1. 1. 565.) ἀῑειατ. Ἐαιππι εί πποτίεπα 
Ἰπα]ας Ῥγιηοῖρῖς α Βορ]ιος]α ἵπ ἀταππαίο 5αῦ 
1]]Τά5 ποπῖπο Ργοροδίέατη 65506 ϱοοηδίαί, ---- 
Α]ιοτ ΟΙ οἱ Ἐτίιορίς, νε]οα 65ΟΥ, Τ/ο- 
ογοπβίριις Ργεεταί ἵπ Ρε]]ο ῶχο]απο, 6ο5ᾳαε 
οἆ ΤΠαπι πανίρας αιαἀτασίηία ἆπεεραί, 
(1. β’. 5327.) εἰ εαεΠσςῖο Αραπιεπιποηῖς 
Ἰπίογεταί, (1. ]. 406.) εἶας ο 5εγνα {ταίοτ 
Μεάοη νοςαίατ, (Η. ν΄. 694.) Ευτίριάες 
Ἠος Ἡ. ]. ποπιῖπαί συνέδρους, αμῖα δί «οπ- 
εαησυ]ποί ογαηί, οἱ Ἡρίᾳαε Τετο 5η] αὖ 
Ἠοππστο πηρπποταπ{ς, τί Ἱ. 1. 1. β’. 406. 
αῬρί νίᾶ. Ελδίαί]. ---- σύνεδρος ασε ἶδ, αὶ 
οαπη αἱίθγο, 1Π απο εοάθιηζαε Ίοςο Υοίδα- 
{ατ, ν. ο. ἵηπ {αροτπα, {θπίοτίο, πάς «0ἩΠ- 
σιρεγηα]ῖς, φοεῖας. Ἐτίοι Α]αχ (γόνος, υἱὸς) 
βα5 Τε]απιοπῖ5, ογπα(Υ (Μπ]ο Σαλαμίνος 
στέφανος, Οἳ ταοπιθΏῃ αηίθ ]αιάαίατη. δα- 
ζαηιῖς, Ῥοτέας οί υτὸς πορίς 1π ογἱεηία]1 
Ἱηδα]α ΟΥρΠ Ρρατίο ἷἵα, ας α Τεμςτο 
οχςίτιιοία ΕεΠΙΤ, ΟΙηΠ ΤθΘνεῖςΗς εχ 1ο, 
Ῥχορίος νΙπαϊοίατα Λ]αοῖ {ταῖς πεσ]ες- 
ίαπι, α ρα ποἨ οχεϊρεγδίατ, πάς εί 
δαἰαπιώείι παποαραίιχ α Ὑοπιδίπο Ῥοδία 
Οατπῃ. 1. 15. Τ5. ν]ᾷ. οἳ ἜῬατπος, αἆ Ἠο- 
Ίεπ. 88. εἰ 150. Πορ[α. 

1993. Αἴαντε συνέδρω] Ά]αςες 5οεῖος, (8 
σύνεδρος) Ἱῖα νοσαί, αιοά εἰ εοπδαπσι]ηεῖ 
οἵαηί, εί 56Πηρεχ {εχο αἴτπι] αἩ ἩἨοπιετο 
ΠΊΘΠΠΟΥάΠ. Ὑἱάο Ἐκία(απα 1 Ἠοπῃετ, 
1α4. Β. ν. 406. ἍΒαγπο». 

194. σης Σαλαμῖνο στέφανον] 1Τ40τί 
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Της Ῥαλαμινος στέφανον, 

195 Πρωτεσίλαόν ϱ, ἐπὶ θάμοις 

Πεσσῶν ἠδομένους µορ- 
4 / 

Φαισι πολυπλολοίς» 

Παλαμήδεώ 3’, ὃν τέκε παῖς ὁ ΠΠοσει- 

οσοι» βα]απαϊηϊς, 

Έτ Ῥγοίρκι]απῃ, ἵπ 5εάῖρας 195 

Ὠε]οείαπίος 5ο {οβδρταταπα Πσυσῖ5 

ΜιαρΠΙοῖΙ στις: 

Έι Ῥα]απιεάσπι, 4αοπι σεπυῖέ βμας Ναρεαπῇ, 

Ἠεσσ. Α. Ἑ. σοι σαλαµιιος. Ὁ. σαλα- 
µήιος. Α]άϊπα σοῖ. απάε πον ἀπρίαπι 
οδί ααῖω γογα Φοπρέιτα ἷε Τοῖς Σαλαμινίοις. 
Ῥεμοπιο ο. Οοἱορποπῖωπα, μέ χαλινὸν τῷ 

Ἱκππῳ, Ῥτο τοῦ ἵππου. Ὠϊδάπειίοπες πηιι- 
{ανὶ οκ ποςρδείαίο οοπ5ίγιοξϊοηΏῖ5. κενιοις 
1η Ῥτοπιπαίοπο ἁματαπα οδὲ (απίτη 5Υ|- 
Ἰαῦαταπ.. ΛΜανγκί. 

σης Σαλαμίνος] Ἱτα εκ ἘῬτοάαϊ οππε- 
ἀαίῖοπο Ἰοσο. Ἐά. Α]ά. σος Σαλαμίνος. 
Όιεταιε 5. εί ΤΗ0. ὮῬ. σοῖς Σαλαμιίοις. 

Μιας. 

στέφανος' Οοτοπα, ΟΙ δε ΡΓΩΠΙΙΙΠΗ 
Ἡοποτίβοιπη, θίῖαιη Ῥτο ογπαπηθηίο, αοά 
Ἠοποτεπι αΏστι, αἀλιρετῖ δοἱθε. Βίο 1 
Τηοδρα]. Ἡ. 19. 5ᾳᾳ. «οπιπιοίς α {ΕΠΙ 
εἰἴῖαπι 1π ποδία Ἡπσια εοτοπα ασια] 
Ἰοοῖ ποπαϊπαίασ, αι Ποποτοπα αΏστι, ααἱ 
Ίοσασα αδί Υεγκαξας πηετῖεῖς 55 οεΙερτεπα 
τεάῖί. Ἠεδγε]. στεφανεῖ, κοσµεῖ. Ηολῇι. 

195. Πρωτεσίλαόν τ ---- ἠδομένους ---- Πα- 
λαμήδεά 9). ΑΠάά Βεμειπα, ΠεΠΙρΟ, Αλκ- 
µανικὸν, 4παπάο Ιπίθχ ἆπο ποπηῖπα Πιπιοτί 
εἰησα]ατῖς, ΥοτρΗπα νο] ραταοϊρίαπα Ῥ]- 
τα]ο Ἰπίοτνοηϊτ. ν]άε Τ,εὈοπασίθΙη, Ρ. 179. 
ει Ἀοίαπα εταά]εῖς. ο]ίοσῖς Ὑαἰοκεπατ. 

ΦΜαγκί. 

Πρωτεσίλαόν τ’,] Ῥγοίοκίίαιιν ΤρΗΙἘΙΙ β]]- 
ας Ῥηΐ]αςς οσἴαπάας, Ῥμή]ασεηδες αιπαάτα- 
εϊπία πανῖνυς αἆ Ττο]απα ἀαχῖς, 5δεά δίαἶτα 
αἀγεπῖεης α Ττοίαπο ααοάαπα οσσἴδις ΠαΓ- 
ταίατ Ἠοππετο 1]. β’. 6095. Θάκος, τόπος 
(5εΠο]. Δηιῖσ. 999.) ἔνθα πγολλοὶ συνής χοντο 
σκεφόµενοι. ν. Βυῖὰ. ἈΝαπι ακέω οἳ 9α- 
χεύω 1. ᾳ. κάθηµαι. . Ξο]ο]. (4. Οο]. 9. 
Ἰη{ετρτεϊαίΙσ καθέδρα. Ἠ1 εἴσο πΙΟᾷΟ Πο- 
ποϊπαα Ρχ]πεῖρες ζμ12ὐαπέ, Ίου Ἱία εΧρτος- 
515, Ῥοδία, ἠδόμενοι (ραυ]ο Ροδὲ κεχαρμαξν. 
ν. 900.) σολυπλόκοις Ἠοπαετ. Ο. α’. 107. 
πεσσοῖσι ἕτερπον ---Ἀυμόν. Ἠορ/. 

196. Πεσσός 6ὲ σεστός ον εαἱου]ὴ5, (κύ- 

65, ΨἼφος) απο αραιά εί. Ιαάσραίατ, 
υπάο ]αάμ5 1ρ5α, οἳ (η1εά. 68.) Ίουις αδῖ 
Ἰαάσραίιγ. ν. Δεπο]. 1.].  Ἠτπο εα]οσ]ο- 
ταπῃ Ἱαάπι Ιπνοηίςςο πατταίαχ Ῥα]αμπεάςς, 
οπ]α5 πποκ βοξ πποπίῖο. υἷά, Βαϊπιας. αἆ 
Ἐ]αν Ψορϊςοί Ῥτοσιλάπα, . Δίπεπο». Τ. 
14. ὨὈϊοειπέαχ αιἴθιη {ογπαεο {655ϱΓΑΓΙΠΙ 
πολυπλόκει, Ἱ. 6. ποικίλα... Ὦτορτῖε πολυ- 
πλόκον οδί, ἵπ 41ο πηι]ία δαπί πλοκαὶ, 
61σο, πηυ]ῖς ποχίρας Ἱππρ]σίέατη, ποάο- 
επι. Ίπ Μεά. 481. οδί Ρίο πολύ. (κ- 
ἔθταπν ἨΜΠατκ]απάις οὐφοτνανίε αἆ Ἡ. Ἱ. 
ααοᾷ 1πίοι ἆπο ποπαίπα Βιπσι]ατί ΠΙΠΩΕΓΙ 
μῖς Ιπέετορᾶαί Ρατ οἱρίιπα ρ]υταῖς, 14 ἀῑςῖ 
σχζμα ᾽Αλκμανικόν Ν. 1,εδὺ. Ρ. 1Τ9. Πρίαια 
γαἰοκεπατ. Πορ. 

198, Παλαμήδεώ 9’, ὃν σέκε πα; ὃ Το- 

σειδῶνος] Ῥαϊαπιεαίς Ραΐετ, Δαιρίις, Ε]ῖα5 
Νερειωιϊ εἰ 4πιιπιοπα. Ὦε 1]]ο νῖάε Έπι- 
ςἰα(λίαπα ἵπ Ἠοπη. {οἱ. 938. 1. 1. εἰ [ο]. 
1996. Ἰπ, 61. Όο Ἠῖ ααίοπα Πετοῖρις 
γιά, ἨΠοπιεγυπῃ ἵπ Τα, Ῥαγπεδ. 

198. «ᾳ.. Ῥαϊαπισᾶο». Ναιρηϊ τορῖς Βιι- 
Ῥωσ., οἱ Οπιεπος ΒΠας, ασθιτίπιας Ὀ]γς- 
οἵς Ιπϊπῖσις, 4πθπα αἆ Ῥο[]απα Τχοαπυτα 
ιςοἱρϊεπά πα νΙ οοὔσίε, ιά. Ονῖά. Μο- 
(πια. ΧΤΤΙ. 98. 5ᾳᾳ. σο]]. Ἡγσῖπ. {α0. 
95, ΟιΙπε, Οα]. 195. Οἷς. ΟΗῇς. 111. 26. 
Ἠοπιοτις οἶας ππ]]απα πιοπίίοπεπα Γαοἲξ. 
Ο68 8οἹο]. αἆ Ότοςί. 426. Όοε εα τε, εί 
Ἰπνοπείοτια ]αάϊ οαἱει]οταπι οἱ αἀοηρία 
εί ν. 197. Ίαπι ποίαϊία νίά, θη[ἀ. Υ. Παλα- 
µήδης. Ἐλάσπα αἀφοτρίταχ Ἰπνοπίο Ῥοή- 
ἀοτῖς οἱ πποηδιιτα: αςῖοῖ οοέ. Υ. Ῥ]ίΠ. Η. Ν. 
Τ, 5τ. οί Ειάοεία Τοπία, Ρ. 551. ΎἈΝαιι- 
Ρἰΐα5 απαίαπα, Ἠα]ας5 Ρεϊποῖρίς Ῥαΐοτ, βΗα5 
Κοριιπί οἳ Απιγπιοπα Ὠαιπαῖ τερῖς Ατοι- 
νογπα Ε]]ας ἔοτιατ. ιά. Ἐρίαίμ. ἵπ Ἠο- 
ΤΩΘΓ. Εοἱ, 998. Ἱ. 1. εἳ {ο]. 1596. Ππ. 61. 
[ὐπάε Π. ]. παῖς Ποσειδᾶνος. Τέκε (ἔτεκε) 
σίκτειν ἆε ραίτο δὲ ππαίτο ἀῑείεατ, 4ε ἴῑ]ο 
(απποῃ τατίμς. ἵ, ΙΠέΓ, 474. Ῥϊο ἨοτηεΓ. 
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δᾶνος" Διομήδεώ 3, ἆἦ- 

δοναῖς δίσκου πεχαρημένον' 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΎΥ 

200 
ο / / 

Παρὼ δὲ, Μηριόνην, ᾿ Αρεος 
1/ ”- .- 

Οζον, »αὔμα [βροτοῖσι’ 
κἳ 2 το 

Τον ἀπὸ νησαίων τ ὀρέων 

Έτ Ὠϊοπιεάεπα νο]αρίαᾶρας 

200 Τ]9οἵ σαιάεηίεπη : 

Έη αχία Μετίοπεπι Ματς 

(«παιππεΠ, πη]ταςι]απχ Ἠοπα]πίρηας: 

Έτ α πιοηβίδυς Ιπςυ]απίρας ρτο/εοξιι 

11. ϱ’. 741. φ’. 186. ἕ. 174. Ἐοάεπα τηο- 
4ο ε οοηίταΓΙΟ γείνοµαι ασθὰ Ῥτορτίε εδ 
Εἰσπο, ἆε πηαίτε ἀῑοίαχ ν. ο. 1]. α. 950. 
ε. 896, Οτεςί. 29. εί Ιπῇ, 699. «ἴπαε 
ὁ σεκὼν, τεκόντες, (νῖἀ. Ογε]ορ. 361.) γο- 
νεῖς, οἱ γεινάµενοι (Ἡοτοάοίι. 1. 190. εί 
191.) γεννήτορες, ρατοηίος. Ὑπά. Ἐαδίαὴ. 
αἆ Ἠοπηοτ. {οἱ. 1568. Ιπῖε. εέ {ο]. 1685. 
Ἠπ. 52. Ίῃ σεκεῖν. ἘὈϊοππεάες Τγάαϊ βῑας 
(Επεῖϊ περος (Ώμος. 909.) Ατσος τοσεύαί, 
(1. β’. 559.) ρτα[εείας ἵπ Ῥε]ιο Έτο]απο 
Ατσίνις αΗϊεαιο, οἱ 5αὈ]αποῖ οταηί Βίο- 
πο]οις εί Ἐυχγα]ις (Ἠ. β’. 565.) ααῖδις- 
οἶπα τη] έες οείοσ]ηία πανῖοιις αἆ Έτο]αια 
ἀμεεῦαί. Δίσκου ἡδ. ΡΤΟ δίσκω 5Ἱπαρ]ςΙτεγ. 
δίσκος αιίετη οσί ]αρῖς στανῖ5 4πείῃ «ΟΙΡΟ- 
τς εχκετοεπάἰ «αµδα ἴἵπ αυτα «οπ]ίερτα 
φο]εραπί. Ἡ. β’. ττ4. λαοὶ ----δίσκοισιν τέρ- 
σονσο, αῬὶ νἷά. ε]ο]. Φίαᾶας (Γμεραῖά. 
6, 648.) ποπηϊπαί ϱµΤΏ α]θγιαρ Πιῤτίσα γιαδ- 
5 Ῥοπάετα, «οἱ. Ἠοππσγ. Τ. Φ. 856. 
Έοτππα ἀῑξεῖ Ῥ]απα εταῖ, 5εᾷ 1π οἴτοα]απα 
χοαπάαία, Ἱπίρτάμπα ε.πειις Ιπίετάιπα Ἰα- 
Ρίάεις σταν]ίαίε οοσρις ]αοϊεηεῖς 6χεγζθ- 
Ρα, 1π 5υρΗπηο αίεπα Πα ρτο]οἴεραίατ, 
υίέ Ιπίεγ ραπ ορτίαπι ἀθοῖάετεί. ν. 
Ἀιγείίε 1Ώ Μεπιοίγε ἄε 1 4οαᾶ. ᾱ. Ίπδογ. 
1. 155.55. Ἐαρτί Ασοπῖςί 1. 4. Ἑατίῃ. 
οἆ Φίαί. Ἱ. ]. ε]αδάεπι Αάγοειδατ. 6δ, 9. 
Ῥ. 1590. Ῥοίϊογ. Ατεβοο]. 1. 965. αιϊ 
εί εβῃσίεπι ἀῑδεορο! οεχκΒῖρι]έ Ταυ. ΝΙ. 
Οεείετυπα ὈἼψεςες Ἱπρσῖπαϊ5 Ἠ]ας τεῖ Ρετῖ- 
ἄπ5 ο Ἠοπιετο 1η Οάγρ5εα εε]ερταίΗ;. 

Μορ. 
900. 5ᾳᾳ. ο ασία εἶπι Όποσυς νῖάΙ{ Λ4ε- 

γίοπεπι (Ἡ. β’. 651.) 15 α ροές (Π. κ. 
969. 5.) νοοαίαχ β]ας ΜοΙ, αὲ {απαιαπη 
6ΙΙΦΟΓ εστεσῖας Ἰαμάαίαχ (1. 1. ν. 249.) 
εί ουπι ]άοποπεο, αυἵ αυ Αροϊιοάοτο 
(111. 51.) εἶις ἔταίετ ἀἰοίατ, (5εά οἳ, 
Ἠϊοά. Βὶς. Υ. 79. οί Ἠεγῃ. Ἡ. Β. αἆ Δγρο]- 
1οάογ. 1. 1.) Οτείεηςες αἆ Τσο]ατα ἀασῖε, 

(1. ϱ’. 620. 5.) Νοπάπαίας απέεπι Ἱι. Ἱ. 
ὄζος"Αστος, Ἡ. 6. Γογεϊκίππις Ῥε]]αΐοτ. ΊΝαπα 
ὄδος Ῥτορτίε ποᾶις ἵπ ατροσίρα5, σεηῖςι]- 
Ίμπα 1Π οα]απαῖς, ἀείπάς, ααϊ εκ 6ο επαςεῖ- 
ἔάσ, ταΠη5, ἀκρέμων (πια]οχ) αιί λλάδος 
(ν. Βιῖᾷ.) παῖπος, (ν. πο αἆ Ογε]ορ. 464.) 
4ε απο ἴαππεν ἀπδίτωε νῖτ ἀοσέας, αυ] ὄζον 
Ποῦ Πἶςί ἀντὶ ὠκρέμωνος (ὑγασλί ατγδογί5) 
αἀλ]ρετί ρυίαί, ἀεϊπάς ππείαρΠοσῖος Ἡδτ- 
Ραΐιχ ρτο 5οῦο]ςα, Ῥτοσεπῖε, Πο. ΟΌΡΒεΙ- 
νανῖ επῖτη Ίαπῃ αἆ Ττασβῖη. 511. (εαιεπ- 
ἴοπα αραιά («χασοῬ 6556 Υογροτυπα Ὀοίαπῖ- 
εοτΙπ αἆ τεπι σοεη]ία]επι {ΤαΠ5ΙΔΠΟΠΕΠΗ. 
Ἐιοάσπι πιοάο εί ΟτΙεηία]ες Ἰοᾳαῖ, απεπα 
Ευρῖαι2 Ὁπάα, αἱ κἰπη]ΗΙππαπα εχοίεια 
εχεπηρ]απα Τες. ΠΠ, 9. 219," {ΕΠ νο εἰ 
υδυ Πρίά. 11. πα. Ὑἱά, 5αρτα αἆ ν. 29. 
εί 118. Βδίο Ἠεοιυ. 192. ΑΠ Τπεβεῖ 
ἀϊειπέιχ ὄζω (ἀιια].) Ἱ. 6. παΐϊδες ᾽Αθηνῶν, 
υέ Βε]ο]. 10ῖ τοτε, «απ νετο Μετίοπες, 
τέ παοᾷο ποϊανίταας, οαίθηιις ἀῑοῖέας ὄζος 
"Αρεος Ἡ. ]. αμαίεπις ἨΤατα εἴτα]ππαας εταί 
{οτιαάῖηε με]]σα. Έα εδ ἀεσετίρβο Ἠγ- 
ΡετΏο]ῖσα εκ Ιπηίαίίοπς . η ΠΠ. ϱ’. 
540. θαύμα, 4µοπ Ἠοπαίπες Υεμεπαεπί{εγ 
αἀταϊταπέυχ, 4δΕ εΠΊπα ΤΟ γε] Ρ]απε ποῦ 
1ΠέθΥ Ἠοπαίπος γἰάεπίας, Ιάεοαιε εχίτα 
εχροτϊοπίίαπα Ἠπππαπαπα Ῥοδίία ουηΐ, εα 
νοἸοππεπίος αξβοῖαπέ ααἴππυτη, αἆαιε αᾱ- 
τηϊτακῖοποπα ταρίαπέ. ν. Β. . Ἠεϊηματά. 
ἵῃπ ΑΙΙΥΘΟ Ἰμε]ο: ἴΤεθεγ πε Ἠιπάεγδαγε 
ιά ἀἰε γεγυιπάετγισιςσ. Ὀ]γσεορ, ευ]α5 
ΏΟΠΠΕΠ τθςθἔΙΣ, ποπηΙπαξιχ σόκος (υἱὸς ν. 
αἆ ΟΥε]ορ. 161.) Λαέρτα, ἔηῑε οπῖπ, ααοά 
αἴαιπι εδ, Τιαὐτάς εί Επτγε]ες ΑΠας 

(Ο. σ΄. 119.) 5εᾷ αὖ ανο Αιιο]γεο (ραε 
Ἐγε]εσβ) ΏΟΠΙΕΠ ᾿Οδυσσεὺς ασεερῖε. Τ8- 
αἷα οἱ ογαί Τέασα, τος Ἱπ5δι] πηϊποχῖς 1π 
τηατὶ ]οηϊο. Υ. αμ ἆε εο πποπιίπαας αἆ 
Ογε]ορ. 105. 5ᾳᾳ. οἳ εορ]ϊοβίςεῖπιο 6]. ΗεΓ- 
τπαΠΗ. 1 Ἠαπάδιοῦ ἀεγ λφίλοϊοσίε, Ἐ. Ἱ- 
Ρ. 308, 5ᾳα. υδί υίίβτα εἶως αεευαῖιις 5ε- 
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ϱ/ ΑΝ 

Λαέρτα τόκον' ὤμα δε ἵΝι- 
η .. 

ρέα, κάλλιστον Αχαιών. 

Τον ἰσάνεμιὸν σε ποδοῖν 

Λαιψηροδρόμον ᾽Αχγιλήαν 
ΔΝ ’ ΔΝ 

Τον ἆ Θέτις τεκει καὶ 

Ταθτεῖς Βαπα ὌἼψακεπι, αὲ ειπα] Νσθπα 

ΤΟΥΠΙΟΦΙΞΦΙΠΩΙΙΠΙ (ΤΘ ΟΟΥΙΗΠ. 

Έ!ί ρατοεπῃ-υεπίο ρεάΐρα5 

Οε]αγίίογ-οιχτοπίθπα Α οἩΙ]]οπῃ, 

Θπεπα σεπιής ΤΠείΐ5, εί 

ουπάαπα ἨΠοπιοτάπα ἀε]]ποανΙ. ἀπὸ νησ. 
αυ γεπίέ α πιοπβρας ἵη Ἱηδυ]α ος, ΘΙο]- 
Ἠαπι Ῥυία οεί. Ώοο Ἰπγο]νίέ εἶας τες 

Ῥτασ]ατὸ σεσία5, Ἰάποτα οαίο. 6ογαπη(θ, 
αυ Ἠαο πογιηξ, 1Π απίπιος τοτοσαί ἀο]άτη, 
Γοιιάϊπετα ἵπ Ῥοτῖσι]ῖς Ἱπιροτίθιγίίαπῃ, 
αουταίαπ]ηιιε Ιπάο]5 Ἠπππαπα οοση]{ο- 
τιοτη, 4παπα 51 ρῖ ἵπ ΠΗποτῖρας οοπιραχανθ- 
χαί, ἀπάᾳ ερ]εία οἵ Ῥτορτία σολύτροπος, 
πολύμησις, δριμὺς, ποικιλομήτης, κρόταλον 

ν. αἆ (Ογε]ορ. Ι. 1. Ῥ. 50. 5α-. ὨὈεπίαιε 
Ἄτγεις, (λατορῖ τεσῖς εί Ασ]αῖα Πας; 
Ῥταίει Αομ]επα Ιπίες ἄταςος Ρι]εΠειτ]- 
τωυς, (ΤΠ. β’. 675.) ἔγες (Απίέαπα ηαγυες αἆ 
Ττο]απι ἀμχῖςσςε ἀῑείειτ ]. Ἰ. 671. Πορ[α. 

901. "Αρεος ὄζον] Ἱτωϊαξίο Ἠοππετίεα εκ 
1]]ο ---- ὖζος Αρηος, Τ1αά. β’. ν. 540. 

22αγΊ165. 
904. Νιρέα, κάλλιστον᾽ Αχαιών] Πα Ἠοπη. 

Τ]]αά. β’. ν. 615. Νιρεὺς, ὃς κάλλιστος ἄνλρ 
ὑπὸ "Ίλιον ᾖλθε. ΆἨαγπες. 

906. Ἑ]ωτες, εἰ ααϊάσπα ἀῑδείπηϊ]ᾳς, 1πΠ 
εοάετη ἄσματι Ἐροάος Ειῖςςε ἀοοθί Θεμο- 
Ἠασίος Ῥιπάατϊ ἵη ΙπΙΠο. Ά{ιςα. 

206. 5. Τὸν ἰσάνεμόν σε ποδοῖν λαιψ ηροδρόµον 
᾽Ἁχιλπα,] Αολί]]ες 5αρε αρα ἨἩοπιθγαπῃ 
οὗ γε]οσϊέαέεπα ἵπορςσιι5 Ἰαιιάαίατ, 5ρτα 
οδίεπάἴππας ΑπάΤΟΠΙ. ν. 1995. Ὠος αιι- 
{επι πηασπαπϊτηϊ(αεῖς οὲ απ]τηϊ αἱαοτῖς 1πᾶῖ- ᾿ 
οἵσπῃ. Εξ 5απθ τοχ πορία, Οατο]ας 96- 
ευπάις, Αποσιῖο, αἆεο υε]οσῖέεγ ο5ί 5οἶῖειις 
Ἰποεάετε, αἱ τωμ]εί Ῥτοσετες Π]]τας νεςιϊσία 
Ξεᾳιιατε ΏΟΠ η]5] Ῥ]επο ειγςι γαἱθγεη!. 

900. Ααλ]]ος ἄν. ά ὃν ηνρ μέ ε5 αγ. ἰσάνεμος (ἀνέμοισιν ὅμοι- 
60, Ἠοτηςτ. Ἡ. κ’. ο εὲ Εν αρος 

Ἱερῖτωτ, εοἩ]. ὙΠτσῖ]. Έπ. ΧΤΙ. 94. 
Ἱηασίπεπα αἀΠϊραϊε Ἠεςῖοά. 

Τηεοᾳ. 968.) νε]οχ, α)νῖ ταχὺς σσόδας, 
Α . 1936. εί οεηίῖος αριἀ Ἠοπῃθ- 
τυπι ὠκὺς, ποδώκης, πολάρκης, Ώο- 

πηἰπαίατ, 1 41ο 1άθα α]αστίαῖς εί πηαση]- 
εαάϊπῖς απϊπαϊ Ἰαΐθί, υὲ αἆ Ἡ. 1. οὈδετνανῖε 
ἘῬατπεδίας. Ὁ. ΝΙσο]αϊ Τιουηςῖς ΜΙδεεί]. 
Ἐρίρηγ]]. 9, 94. ΑΠΟϊ ας ἴάεα εἱσηιῃ- 
οα{Σ ν. ποδήνεµος (4ε Ἰτῖᾶε ΤΙ. β. Τ86.) 
Ίέοπι ἀελλόπος, (ΤΠ. 9’. 409.) ---- Ῥϊπάατας 
(Ιειμπῃ, 8, Τδ. επι. ὅ, το.) ἀῑσῖε, επι 
οἵπο ςαπῖρια5 αἴαιε ταίρι, εε]εγ]αία ΤαΙι- 

έπη, 6ΕΙΥΟ5 α55θΩΙ{ΙΙΤΩ 6550. Πορ/π. 
907. λαιψηροδούµος ΑΠϊ λαιψηρὸς ποδὶ 

Ἠεοιδ. 1099. Ἐ]οείτ. 549. ο. ΗεΙεῃ. 
565. Έχπρο Ἱ. . ταχὺς, ἔλαφρο.. Ἠορ[ι. 

908. σὸν (ὄν) ἆ Θ. τέκε (ἔτεκε) Τηείίς, 
Νοταῖ Αα, Ῥε]εῖ χο, πιπαίετ ΑςΠής 
(Ἠεείοά. πεος. 1006.) 5αρίας Ίω παπί 
Ῥτοβιπάο αριιἀ Ραίτεπω 5οπεπα ἵπ εἴτομ]ο 
5ΟΥΟΓΙΠΙ «ρἀθτο ΠΠσΙτιτ. Υ. Ἠοσπετ. ΤΙ. σ’. 
68. 5. ω. 60. κ.τ.λ. Αεπί]ες ααϊάστα 
Ῥτίποερς Ἠετουπα αριά ἩἨοπιετάπῃ, εί, 
ααἴρρε Ώεας Εῑῑιις, Γογβκείηας εί Ῥι]εΠετ- 
τίτηις (ΤΠ. α’. 380. β’. 674. 769.) αυἴῃ- 
ᾳμασίπία πανε» ἸΜγτπηϊάοπαπῃ, ΑζῃΦο- 
χΗΤΗ, (ΥεΡΟΟΤΙΠΙ(ΠΕΘ αἆ Ττο]απι ἀμχῖσςε 
ἀῑοϊέατ, (Ἠ. β’. 655.) ΔΡ εο οπηε Ρε]- 
Ίαπω Ττο]απυτα ρεγβοϊοπάπῃ, οί εχεγοῖέας 
{θες «οηξετναπάας οταῖ. (1. α.. 354.) 
Ῥμαπίκ εἶις οἁισαίος εἰ Ῥταοερίος Ευ1ΐ, 
α 4πο εἰῖαπι Ῥοδίεα Ῥγαοερία εἰοφαεπεῖαε 
δὲ υϊτιμεῖς Ρε]]ΐοςε ἀῑάϊοεταί. (11. ῥ. 458. 5. 
480.5.) δεὰ οί 6Ἠίγοη, (Οοπίαυτας, 38- 
(ατΏῖ Εἶῑας, παπάς εὲ σεπιῖπιις, Ονῖά. Ἠε- 
εαπητη. ΤΙ. 650. ποπαϊπαέας;) αυ ας απίῖ- 
αω]έαέο 50 ποπηίπα Ῥοπί Ίαγεπατα Ῥσα- 
οερέοχῖς (ν. οπηπῖπο ἆθ εἶας 1η σεπι5 Ώι- 
πΙαΠΠΏ τηθγῖ{5 ΟΊοτη. Α]οχαπάσίη, ΒίΤΟΠΙ, 
1. Ρ. 560.) ει Απιτοποποῖα; ρε «ε]εῦτα- 
αχ, (ν. Ἠεγπε Υ. Β. αἆ Αροϊ]οάοτ. 1]. 
665.) ᾳπα]ετη αςεϊταανΙέ Νεμίοηις ὁ πάνυ, 
«οἆ οι αἰῑηυῖά ἀειτακῖε Βαὐίη ἵπ Ἠιδίοτῖα 
Αποποπηῖα (95, 949.) Αοπϊεπι ἵπ ατίε 
ϱαπαπ(1 οί Ίγτα ριδαπάα Ἰπδε(αῖςοε ἀῑεῖ- 



4]6 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Χείρων ἐξεπόνασεν, 
210 Ἐδον αἰγιωλοῖσι 

Παρά τε προπάλαις 

Δρόμον έγοντα σὺν ὁπλοις. 

“Αμωιλλαν ὃ) ἐπόνει σοδοῖν 
Πρὸς ἅρμα σέτρωρον 

ΟΠίτοτ Ιη5Ηεαῖε, 

γιά ἴπι Ἠέίοτε, 

Έτ αἆ ατεας 

210 

Οδ άπα Παρεηίεπα, ϱΙπα ατπηῖς, 

Έτ {αεῖεραί ερτίαπηθη Ῥεάϊῖρις 

Ουπα ευττὰ αααἀτῆμσο, 

αγ. ν. Χεπορῃ. ἆᾳ Ὑεπαί. Ἱ. 1. Αρυά 
Ροξία», αι Ἠοππετιπα εχεῖρῖαηέ, (ν. ο, 
Ῥϊπάατ. Ργί1. 6, 91. Ἀεῃι, ὅ, 76. εί199, 
4, 99. σο]]. Ι5ίμπη. 8, 78.) ΟΠῖτοη αδῖαιια 
εἀισαθο ἁῑοαν ΑοἩ]]]οπα, οπι {4ΠΠΘΠ 
Ἐλμαηῖκ Ίου Γεοσπέ, ἀπάο Ί]]ος Ραΐοί, υ]- 
ττῖις εχίοηάϊδε θα, αἱσς αὖ Ἠοπιθτο 
βοπρία Ἰαεσίπας. ΟΠμίοηυ (παυῖε Οεἰ. 
Έαρρε αἆ Ἠοπιετ. 1]. ύ. 481.) ἄεν 6εη- 
ἴαμγ αγ ἆεγ εἰσεπί[ίοιε Ι,ε]ιγεγ «εἰς, 
Όσιά Ελαπῖα δε]εῖπὲ αις Ζιπείσιπις αε 
δίεΙ]ε εἶπεν παιδαγωγὸς Ίδιπι «ελ υευ- 
ἐγείεπι πι ᾖαθεῃ. --- Πας παγῖ απάφυ]- 
{αίοπη ἀεπιοηρίταί 111. Ἠσογημις οκ ορετα 
Απιγε]αο ἵπ «4πίφμαν. «4μ[αίπε 1. Βε 
Ρ. 22. Ύετρα ἨἩοπιετὶ ΤΠ. λ’. 800, θαηί 
Ἠῶς: ὃν (ΑεΠΙ]]επι) Χείρων ἐδίδαξε, δικαιό- 
σασο; Κενταύρων. Ἠαβίίαςο: αὐίοπι ἆγ. 

Οήχοῦ ἵπ αποάαπαι ΡεΠῖ πηοπεῖ Ίάσο αἆ 
ΠΠΩΤΕ ν. 89ραἨΠ. αἆ Οα]]πι. Ἡ. Ὀε], 104. 
Έ. 9. Ρ. 409. Ῥε]εο ἀοπανίί (ΤΠ. α’. 140.) 
ΙΠΩΤΠΕΏΡΑΤΩ Ἠαδίατη. 1ρ5ε ᾳαοᾳιο ρειι- 
Ιαρίας εἶις τιδΗ5 οσί απηο]ίῖα, αἴηιο αΏ ϱο 
Ῥ]υτα 1Π ατίε γι]ηποτα 5απαης], πομίαπιααα 

ποππυ]]αγυπο Ἠεχρασυτη αεοερἠ. (1. ὃ’. 
919. ν.εί Χεπορῃ. 4ε Ὑεπαί. 1, 9.) βε- 
ουπάυμπαι ἨἩἨερίοάμπα (Τπεος. 994.) ΊΜε- 
ἀεῖυτω α4ἄοαπε, {α5οπῖς βΗωπα, (Ῥπάατας 
ἵρδυτα ὁᾖοδοποπῃ ἀῑοῖς, Ἐγιμ. 9, 904. 11, 
19, 189. 5, Ππῖ 111. 5.) θίᾳμο Ἠετειι- 
Ίοπα εἀμεανᾶ. Πορ/η. 

209. ἐξεπόνασεν] Ἐοτίε, ἐξεπόνασσεν. 
2/{αγχί. 

Χείρων ἐξεπένασεν] ο Ῥαο το Ἠοπι. Π]- 
θᾱ. λ’. ν. 891. Ὃν (Αχιλλέα) Χείρων ἐδί- 
δαξε, δικαιότατος Κενταύρων. Εί ἨΠοταίῖας 

Έροά. 19. Λοδί ιιέ σγαπαὶ οεοϊιῖέ (επ- 
{αγ αἴμπιπο, είο, Όιοπι Ίοεαπα ΑΠ- 
Ε]ίεο ααοάατα «αηεῖςο Ἠαιά Ἱπςρ]ερτῖ εκ- 

Ρ{αδΘΙΠΙ ἨΠαῦοπιις. ᾿ἸἜΕκπονεν αμίετα αἆ 
νεΥΡιπα εἴαθογο δοπαί, Βσιταίε {ποίγιο οἳ 
εγιαἰο. Ίαγπες. 

909. 55. ἐκπονεῖν, Θ1αῦΏογατο Ἱ. α, οχςο]ςτο, 
ΙΠΕίΥΙΕΥΕ, ογιιῖτε, ααῖα παι]{ο Ίαρογα εατῃ, 
4 θπη ΙΠΦΙΥΙΙΠΥΙΙ5, ΕΧΘΥΟΕΙΙΙΙ5, εί δἷς ἵαη-- 
ἀεπι εκοο]ππας. ᾖ[πάε Ψοπιβίπας απο- 
αως Ροξία, Εροά. 10, 11. ΛοδΗἱ αϊ σγατι-- 
αἲ οροϊπῖέ (Οεπίαιιγι5 α[ιπιπο, είς. σὺν ὅπλ. 
αγπηῖς Ἱπάμίας. Ἠορῄα. 

211. κροκάλαις] ες. αροκάλαι, 7φοι, 

ἀκσα), ἄμμοι. σσ. 

προκάλη, ὁ αἰγίαλος] Ῥιλά. ---- Τάεπιααα 
εδί ὁ κρόκαλος εί τὸ κρόκαλον. κρύχη ΡΤ. 
ατοπα Πέίοτοα, 5, «α]ου]1, Ιαρι]ϊ Ηεεοτεῖ ααί 
πααγῖη], αίαιε Πας, ν. Ἐώπιοῖορ. εί 
ολο]. Τ/ΥΕΟΡΗΤΟΠ ---- ἨεδγοἩ. κροκάλαι, 
Ψ7φοι ἀκσαὶ, ἄμμος. Πορῄι. 

919. 5. δρύµον ἔχοντα Ἱ. 6. τρέχονσα. 
ὤμιλλαν ἐπόνειπ. (σε]αγπἰδολ]έ Πἱεί εν πιῖέ 
εἴπενι υἱεγδρσ]ωιίσεπι Ἡασεπι (πι αῑε Πειέε. 
Ῥήρηήπιας: Ῥοεάυτη αιέεπῃ «τ5ὰ οππῃ ααά- 
τ]σῖς ορτίαραί, εε]εγῖίαίε απΏοῖραπ5 Ῥα]- 
ΥΗΒΤΩ. ἅμιλλα Ἱ. 4. ἀνταγώνισμα, Φιλονι- 
Ἀεία, ἐξίσωσις (ατηιι]αίίο, οεγίαπιεη,) ΒΟΡΗ. 
ανά. Οοἱ. 1065. ΠἨορ[α. 

914. σέτρωρον (Ἠ]ρρο]. 19398. σέτρωρος 
ὄχιος) ι{έ σέθριππον, γε] σετραῖππον (9υ]ά.) 
ΦοΡΗ. ΓταεΠῖη. 568. σετράωρον. ΠΗορῄη. 

915. περὶ νίκαε] Απποη Ἰεσεπάμτη Ῥο- 
Ώνς5 σερὶ νύσσας, οἴγοα πιείαπι. γιὰ. Ἠοτα. 
1]. Ψ’. ν. 509. 

ἑλίσσων το ἑλισσόμενοε) Μαδαα5 αραιά 
ΟΊεπη. Λεχ. Ρ. 691. ΔΑ. ---- ἀνθρώπου γενεή 
μα) φῦλον ἑλίσσε. Ἐοττῖ Ῥοβ8οί περὶ νίκας, 
π]ςϊ Ῥγαροεάετείι ἅμιλλαν---- πρὸς ἅρμα, αιοά 
εαπάεπα οεπίρηίῖαπι ἀάῑ. ἨΜιρς. 

ἑλίσσει (ἀναστρέφει, Βυῖᾶ.) περὶ νύσσας, 
4ποααε Τηθοστή. 14. 94, 117. 55. υδρί 
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Ἑλίσσων περὶ νίκας. 

Ὁ δὲ διφρηλάτας [βοᾶτ' Εὺ- 
ωηλος Φερητιάδας. 

ᾧ χαλλίστους εἰδόμιοιν 

Χρυσοδαιδάλτους στοµίοισι πώλους 

220 

215 

/ / ΔΝ 

Κεντρῳ «εινομενους τοὺς 

Ἐ]οσίθης οΙΥ5ΙΙΠΙ οἶγσα ΠθίβΤῃ. 

Αωσῖσα γετο εἰαπιαῦαξ 

Ἐυπιο]ας Ῥηοτε[αάςς, 

Οιυ1 νιάΙ ρυ]οΏογτίπιος 

Έπσιαος {ταπῖ5, αυτο νατῖο ογπα(ῖς 1ησίσηος, 

220 Φπωυ]ο ἱππρο]]]; 

ΑπρΗΙαΥο Πάπα ἀοειμῖςσο ἀῑεῖέαχ εηαος 
αἆ ουτγαπῃ ]μησίος ϱἀμοεχα ϱἳ στερὶ νύσσαν 
ἀσφαλέως κώµπτοντα, σροχῷ σύριγγα Φυ- 
λάξαι, 4πεπα ααἰάθτα Ίουμπη Ἱηίτα ν. 250. 
αἱο εοπς]]ο οχεἰαέατω Ἰπγνοηπίε. ἍΈΒτο- 
ἆθιας Ιπίογρτοίαίας τὸ ἅρμα προσελίσσω», 
ουττιπ οἴγοιπω Ιηθίατα γοτίοη», ἰάᾳμε αί 
γ]οίος εναἀοχείι. Πορ/α. 

916. Ὁ διβρηλάτα:, οἵο.] Ῥοδία Ίαιη τΤο- 
ϱρῖεῖε ἨἩἨοπωετί Ίοσμτα ΤΠ]αά. Β. ν. Τ69. 
Ἴσπσαε μὲν μέγ ἄρισται ἔσαν Φ/ηρητιάδα», 
τὰς Εὔμηλος ἔλαυνε ποδώκεας, ὄρνθας ὥς, 
Ὄτσριχας, οἴέτεας, σταφύλῃ ἐπὶ γώτον ἔΐσας. 

Ει Ἐυριαῖας ομ]άσπα 1π Ίοσμπα ἀῑεῖε, 
Φηρητιάδαο τοεβοιτί ἀεῦειτο Ίχε ορίππο αἆ 
Αἀπιοίαπα, Ἐαπηε]ί ραίγεπη; ἶ5 οπῖπα Ῥ]ο- 
τοῖς οταί Πλας; πιλΙ]οπιίπας εἴῖαπι αἆ 
Ἐωπηε]απα περοίθπα οκίεπάϊ Ῥο55ᾳ, οί ία 
α]άεια Ἐισίρίάες Ἠὶο αοεῖρίε; ἵρδιπα οπ]πα 
Ἐνπωο]απα νοσαί Φερητιάδαν. «Παγπες, 

Βρᾳιεπίος Ἱία εοπεϊηπία5 οομςααπίυχ 
εκ ἨΗοοίῖ δεπίεηίία: 

.Ο δὲ διῤρηλάτας βοᾶῶτ᾽ Επίρίάεις, 

Εὔμηλος Φερητιάδας, (41Υ6ΟΠΙΙ5 πολυσχηµά- 

σιστος. 

Οοπίετ. Ἠοπιθγιπα Π, ε’. 65. αρί Ἠσδο 
Ἰηνεπῖες: ἕπποι μὲν µέγ᾿ ἄρισται ἔσαν Φηοη- 
φιάδαρ, σὰς Εὔμπλος ἔλαυνε πολώκεκε, ὄονι- 
θὰς ὣς, ὄτριχας, οἴέτεας, σσαφύλη ἐπὶ νῶτον 
ἐῑσαε. Ίπ ιο αα]άθπι Ίοεο Ἐσία(μίας 
]αά Φηρητιάδαο τεζεττῖ ἆευετο πηοποί αἆ 
Αάπαδίωτω, Ἐπης]ῇ ραΐγοπα, (Τ5 οπίπα Ῥ]1ο- 
τοῖς εταί Β]ας ν. ΤΠ]. Οεάϊκο αἆ Υογβῖο- 
ηεπα Ῥϊπάατι (Ῥγίὴ, 4.) γετπασυ]ατη, Ῥ. 
140, ποι. 99.) πΙπ]οπαῖπας οἵαπα αἆ Έι- 
πηε]απα εχίοπάϊ Ῥορ5ε, εἰ δἷς Ττασίεις 
ποδίεχ Ιπ{ε]]οχῖς, ἵρουπα επῖπι Έαπηε]απα 

Ῥοι, ΙΥ. 

τοςαξ Φερητιάδαν. Ώε αισπωεηίοζιΙπ Οπη]ς- 
Ίομθ Ῥ]ητα πιοπιϊ αἆ Ῥορ]ος]. Ττασβίη., 
Ρ. 141. εί 175. διφρηλάτης (ος. τας) Ῥτο 
41ο διφρηλατῶν, ΒοΡΗ. Α]άςι 846. 4ε εο]α 
ἁτ. διθρηλατεῖν ἵππους, Ώλος. 86. δίῴρον εί 
δίφρος, Ῥχ. (4εΥ ασεπίιλί») Ίου, 1π 4αο 
παραξάτης (112) εἰσετιζίο]ε ᾖγὶζσον) εἴ ἡνίο- 
χος (46Υ Ἡασεπι[ιήγετι) (ᾳααδὶ δέῤορος, δύο 
φέρω») 5θἀςί, ν. Ἠοιποτ. 1]. Σ’. 667. εί λ’. 
109. τε, Ἠοειοἆ. Φοιε. 77. ἀεϊπᾶς Ῥτο {οιο 
ευττι, (Ἠετο. Έατ. 949.) γεἰ Ρἱρα, Ἱ. 6. 
ευττα Ῥῆασί (αΗδῖ 4ποφαο ρχο 5ε]]α) αᾱ- 
Ἠήδετῖ οἱοί. ν. Βυ]ά. Ἡ. ν. εί Εωξίαία, αἆ 
ΤΙ. χ. Ἠοε επῖτα ἀῑδετίππει Ώοδ5 ποπ 
οὐφογναίμτ. Υ. Ἠοπαοχ, Ο4. γ΄. 481. «εο]]. 
499. απο 5οἰ]ῖσεί νο]απί ἅρμα απαἀτῖσαπη, 
5ο Σίῴρον Ρίσαϊα οἱσηίβσατο, Αἀάετε αἰ- 
Ίπο Πσραί, Ἐιπαθ]άπα 1]απα Αἀάπιεα εἰ 
Α]οοκιῖάϊς ΒΙἴαπα, (11. β’. 714. 5.) απάς- 
οἵπα πανίυιις Ῥμεγαος α]ο5ᾳαε αἆ Ττο]απα 
εοπι(αέαπη, ο55ς, (11. β’. 711.) Ἱπρεπαΐκᾳιια 
τς οὐττπα τοσοπά1 Ρεγίπα εοἰευτατί αὓ 
Ἠοπισχο. ΠΠ. Ψ« 288, 554.) Ταιϊ 1ρίας 
Ῥγαίας 605, 44ος Αελί]]ο Ἠαυεραί, Ρα]- 
ολογεϊταϊ ογαΏί, «οἶετες ροάῖυις, αί ἆἱΕ5, 
ε]αςάεπα οο]οσῖ5, είαίῖ5, εί 5ἰαίυτα αὓ 1ρ5ο 
Αροϊ]ϊπο πιαίᾶ, (1. β’. Τ68.) Ὁπάε εἴ 
οἱ ἵπ Ἰ. 1, Ρυ]οοττῖσαϊ εα αἱ αἀδοραπέαΣ. 

Πορῄπ. 

917, Οοἆ. Β. φίρεητιαδας. “' Τα «οἩη- 
οἰπηῖας οοπςαοπέατ Ἠΐ νοιθςι]Ι, Ὁ δὲ 

διφρηλάτας βιᾳτ'. Ἐαπρίάθα5 Εὔμηλος ὤε- 

ϱἨτιώλας Ο]γοοπία5 πολυσχηµάτισσος.' 

ἨἩΠοαμας,. ΛΜαγκί. ο Δ 
218. Ὀ] καλλίστους] Όι Ἠοπιςς. ΠΠ. κ’. 

ῃ 496. σοῦ δὴ καλλίστους ἵππους τς 

γίστουε, λευκότεροι χονος, "αΐοιν ἀνέμοι- 
σιν ὁμοῖο. Τ9ἱ 4ε Ἠ]ιεςὶ εᾳαῖς Ῥοδία Ἰοᾳι]- 

Ῥ ἆ 
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Μήν μέσους, ζυγίους, λευ- 
ποστίητῳ τριχὴ (αλιούς' ἱ 

ἀἎ απο) / 

ους ὃ εξω, σειραφόρους» 

Αντήρεις κορπαισι δρόριων, 

ἸΜεᾶϊος αα]άσπα ]ασα]ος α)ρῖς 
ἸΜαου]ῖς ἀῑςεποία «οπια ΥαΣί05, 

Ἐσίογίοτος νοτο ἔππα]ος 

ΟΡΜαυος Πεσχῖοις οΙγ5υτΏ 

αχ, ασεπῃα Ἱουυπα Ἱηίτα ν. 939. οχοἰίαν!, 
Μορῄη. 

919. Ἐτο στοµίοισι Οοἆά. Ῥαχ. στοµιοις. 
Ματ]. 

χιρυσοδαίδαλσοι, Ἱ. ϱ. απϊβείο5ε αΗΤΟ Οἵ- 
πα. Ἀαπι Γαάα]υπα {απᾳυαπΠ αγι]βεθπα 
Ἰησεπίοδυπῃ (Οτοίεηδεπῃ α Ροξ:ῖ5 «ε]ευταγῖ 
οοπδία{. Ατηηεῖυη Ττα]ε εστεσίαπα αὉ ϱο 
οοη{εοίἁπα παιταί Ἠοπηεγας 1]. σ’. δ9Ι. 
Νο {απίαπη δίαίαας αγβεῖοδα (αμῖοις 
{οτίαςςε {απέαπα Ῥτοίίαπα πο ΓΠρθπάωπα 
ν]άείατ, Ὠϊοά. Φίς. 4. 76. ἨὨ]αίο ἨΗΙρρ. 
Ῥ. 1945. ὮἘτ Ῥαμσαπ. 9. 4. Μείπετς 
(εδολίο]έε ἄεν ἨΤεῖ, Ρ. 1, 9. αρρεπά.) 5εἀ 
οίῖαπα Ῥ]υτα Ἱπςσυτηεπία ππεςηαπῖσα Ίηνο- 
πῖ (ΕΜΠ. Ἡ. Ν. 7. δτ.) ν. εἶας Πϊςίο- 
τῖαπα α 6εάογπιο οοπδοϊρίαπη ἵῃ Λοηιοῖγες 
ἄε ᾖ 4εαᾶά. ἆ (πδεν. 9. 1ΤΤ. 5. ΊἈοπιεΠ 
1ρδῖως ἀετῖναγο νο]απίῖ α δᾳίω, 5εἵο, Ῥο]]οο, 
Ὀπάε δαδάλλω, ππασηα ατίο Ίαῦοτο, δαί- 
δαλµα. ορας αγιβοίοδαπη, πην]έα «πα αγίθ 
εἰαυοταίαπι: οἱ δαιδάλων αΕΙΒΟΙΟΣΗΠΙ. 
Βυ]άα5δ δαίδαλιον, πίµιον. ν. εἳ Ἠοππεγ. ΤΠ]. 

δ'. 155. ιΏΙ σολυδαίδειλον, Ἱ. Θ. ποικίλον Ἰθ- 

οἴίαγ. Ίοε Ίοεο Ἰπιε]]]σα /γεπα υατῖε 
αιγο οππαία. Ὁπάο αρίν ἆτ. ἀφάαῖα ἵπ 
ΟαἱρυτΏ. Οτοσα]ε Ε.ε]. 9. ν. οἳ ἨἩεδγοῃ. Ἡ. 
νν. ΑΠΡί 5ἱο Έεγο Ρίο χρυσολαιδ. Ιεσῖειτ 
χρυσήλατος, ΊσασΠιη, ΒΟΡΗ. 994,---στομίον 

Ρατ5 {πεη!, αιια» Ιπάῖτωσ οπἱ οηυ1. Ἠ[ρρο]. 
1999. στόµια νοςαΠίΙτ πυριγενη. ---- (οἆἀ. 
Ῥαχγ. στόµιοις. Ἠογῄι. . 

990. κένσρον εδ 5Πππυ]ας, ᾳπο Ὑείεγες 
εαῦο5, Ῥονθ5, ἐερίεγα αἆ ουΥδυπῃ Ιποῖία- 
Ῥαπέ. ν. Φομο]. (Ο94ἱρ. ντ. 809. Ἠοπηςγ. 
11. Ψ’. 557. δ'. 591. Ἰπάε ἔογπιυ]α Ί]]α 
λαμσίζειν σορὸς κέντρα, 4158 ἵπ Αεῑς ΑΡος- 
{ο]οσυτη 1χ. δ. Ἰοσίταιτ οἳἵ Ἐωτίρ. Ῥασςμ. 
Τ94, Ῥε]ίαά. 1. 4. Ῥϊπάαν, Ο]γπιρ. 9. 
πο, ένειν ΤοΤίΥΕ, ΥΘΙΡΏΘΓΑΤΘ. Υ. ῬίεΓεοῃ. 
γετϊδίτη, Ρ. 190. οἱ ΒῬεεζκ. Ὁ. 5. αἆ Ατπὶς- 
{ορΗ. Αν. 1619. Φος Ἠετο. Εατ. 944, Ῥτο 
απο ἨΠρρο[. 11689. κένπρον ἐπάγειν πώλεις. 
1)εϊηάε ν. κένσρον πηθίαρΏοσῖσε, τὲ Τιαί. 
εαἱατ, 5Ηπαυ]ας, Ἱ. α. ἐρεθισμόε. Βδυϊᾶας 

5 

1Ώ ν. κέντρα Εί κέντρων νετ: σὼ τῶν ἵπ- 
πων πλῆκτεα. Πορ[α. 
991.55. ζύγιοι ἆττ. ευ], ηαἵ ουττας ]ασο ςυῦ- 

Πϊεἴαπέιτ, πος εσί πηεά(ιας ἰπῖδίεχ, οί πιράἴς 
ἀοχίςτ, αίαι1ο δἱπιρ]ϊοϊέοτ Ώος ν. αἀΠ]δείαχ ἆθ 
εα ο, αὐῖ ποη ο5ί Γτιηίς. Πας Βεμο]. αἆ 
ΑΓΙΣίοΡΗ. Ἀάδες ποίαν]έ, ᾳµοτΏ εχφοτῖρςῖε 
ου]άας ν. ζύγι ἔσποι. Βο]]]εει ὓ είεγος οΙΓ- 
τρις 55η ΠαίθΓΠΟς Θ/ΙΟ5 σα ἑαλλήλως Ίυη- 

σεραπί απογώπῃ Ρ1Η1 ππθἠῇ (Ἡ. 1, µέσοι ζύγιοι, 
Ἠἶπςο Ιπάς ἃ ἴεπποπε ἀῑξογεῖῖ,) νοςαραπίαχ 
Ζιᾳαΐε», Ῥτορίας  Ἱπσαπι ος Ἱπιροδίέατῃας 
ΡΙπΙ νετο οχίτεπαῖ, αιῖ ]4σο ποπ αἱΐσατ- 
τά, σπαρώσειροι να] σειραφόροι, πω σε. Γλαιαίες, 

αιιοᾷ Ίοτο {απίΏι πηεατῖς Ίαποί ο5δεηί, 
(1. 1. σοὺς 2 ἔξω σειραφόρουε.) ΊἈαπα σειρὼ 
ΠΟΠ {απίμπα οαίεπαπι ποίαι, 5εᾷ αί 1, 4. 
ἡνία ν. Ἠεδγε]μ. οἳ Ῥο]]μς,. 1. 141. ---- Τ5ἷ- 
ἀοτας ΟΥΡ. Ι7. ὅδ. εχ επεπάαίοπε 
Φα]π]ασϊ (αἆ Ρο]π. ρ. 650, εἀ. Ό]αα- 
1εεί.) Ίο πποµαί: ΟΩιαάπίσαταπα «υτγάς 
ἀαρ]ςί {επποπιθ ο]πα εταπί,- Ῥογρείμοσμθ, 
εἰ ααοά οπιπίρας οαιῖς Ιπ]ϊσετείιγ ]ασο. 
Ῥπίπιας Οδιπεπες Β]ογοπία» (απίἁπι πῃο- 
ἀῑος Πιισαν]έ, εο5/υο »ἱησι]ος οκ πίτααυε 
Ρατίο αἰπηρ]οϊ υΙπεα]ο αρρ]ϊουί, αιος 
Ογαεῖ σειραφόρουε. 1ιαἰπὶ Γαπατίος νο- 
σαΏΐ, α 6εΠετο νἰπου], απο Ῥείας αἰ]ῖσα- 
Ῥαπίαγ. Ἐκ Πὶς αλαυῖά 1ιςῖ Ίοευς πος- 
{αγ αεεἴρετε ν]άθίι. 

Ώον. ζύγιος 6ί σειραφόρος «ορῖο»ο ἀἱδρι- 
(ανῖς βραηἩεπη. αἆ Οοπαοί Νυαὺ. ν. 125. 

Πορ. 
999. Ὑοεασπίαχ Ἠος Ίοςο εηιί βα- 

λιοὶ ---- βαλιὸς ῬΡαγῖτη ο5ί πασιζοδι(δ, νατῖα5, 
νατῖῖς ππασυ]ῖς ἀῑδιιπσίιις, (ποικίλος.) ΡΑΓ- 
Έτη οοἶοα, αί Ἠ]ιε», 556. παπα οο]]αίο Ἠο- 
ΠΟΥ. ΤΠ]. κ’. 437. οηαἳ Ἠπεςῖ οαπαάἰάϊ {16- 
το, 5εὰ εἳ Υε]οςος, ((απάωτε πἶνες, εαγδίρα5 
αιιτας απίοιυαυί, ας εὐπα Ψ]τσίήο (η. 
ΧΠΙ. 84.) Ίοᾳατ.) ν. Ειρίαίη. α Π. τ’. 
149. Οαίργύτη Βατπεείας αἆ Π]απα Βλεςί 
Ίοεαπα οὔδετναί, Οταοῖς Ῥοξᾶς αδ]αέυπα 
6558, Εύιιοδ ορίίπιος Ῥει ΓεπαϊπΙπυπα 5εης5 
νοςαιθ εφια», πέ ἵπ Ἴοεο Ἠ]λεςί Ἰαιάαίο 
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9956 Πυρῥότριχας, µονό- 
. ε Ν Ἆ 

χαλα δ) ὑπο σῴυρα 

Ποικιλοδέρµονας. 

Οὲς παρεπάλλετο 

9ος Ἠι[βς «οπβρῖοιος Ρ]ῇ5, οἱ 5ο]ῖᾶϊς 

υπησυ]ῖς 5υῦ ογιῖρας, 

Ὑατῖεσαίος Ρε]]οτη : 

αχ αος ευχτεραί 

(βαλιαῖσι σώλοις) λευκόστικτος, α]θῖς πια- 
ου]]ς ἀῑςποίις, νατῖαπς. Έα] α)ρῖ αραά 
Ψοίοτος ργαργ]πηϊς 1πίοτ ρα]ομαγτίπιος Πα- 
Ὀεραπέατ, ν. Καρρο, 4πεπΙ Ρτο ἁο]οτ 
Μιςῖς αγωσῖς ΠΠΟΥ5 πυρετ ορυϊέ, αἆ Ἠο- 
ΠΟΥ. ΤΙ. ε’. 654. Τ. ΤΙ. Ρ. 101. εορῖοςε 
Ίας χο ἀϊςοογοπίοιη, ΑΏτοδεῃ. Απίη. αἆ 
ΑὐδοΏγ]. 11. Ρ. 169. αεοῖρῖε αείῖνα, βα- 
λιοὺς σριχὶ στιζούση αὐτοὺς λευκη. μι] 
Ἠοπιετί ΤΠ. απ’. 149. εηα5 Αεβ]ή5 πι- 
εαραίαχ βαλίος, αἆ πεπι Ίοευτη τοδροχ]{ 
Βμίάας Ἠῖς νεγοῖς. βαλίος, ἵππο». Ιάεπηιιε 
ἵ ν. βαλίαν Ἱπίετρτείαέιχ σὴν ἔλάφον τὴν 
κατάστικτον. Ἰλιδίετα5 αἆ Ἡ. ]. πποπείέ 

να] Ιεσοπάιπα 6556 βαλίαν ἔλαφον. τὴν κα- 
φώστιμτον: γε] βαλίαν, σὴν ἐλαφράν. τὴν 
χατάστ. αίαιο οοπ{οττί ]αμεί Η εδγεΒῖαπ]. 
Τιουις ασεπῃ Τη{εγρτεῖες πεσ]οχογιιΏΐ, 

ᾳπσπιάθ βα]άας {π τηρπίο Παριΐς, οδί ἴπ 
Ἠεευῦ. 88. τδὶ ἵπ {οχίι Ἱοσῖίμν βαλιὰν 
ἔλαφον, εἰ παράφρασις ἸἨαδεί: ἔλαφον κα- 

πώσσικσον καὶ ταχεῖαν. Πορ[α. 
995. Σειραφόρουε] Όοηδιίιε Ῥομασεπα 

1.. 1. ο. 10. περὶ ἵππων καὶ ἁρμάτω». 
4ΤΊ16δ. 

Ὢο ν. σειροφόρος υὶᾷᾶε πρ ραι]ο απίεα 
πιοπυίπηις. Ἐδε Ἱ. ᾱ. σειραῖος Β6]λο]. αἆ 
Βορλος]ῖς Ἐ]οαείγ. 799. Ίο Ῥτοβεγέ: σει- 
ραῖον ἵππον τὸν ἔξω ποῦ ζυγοῦ, σὸν δεξιόν" 
τοροσκείµενον δὲ τῷ καμπτήρι στὸν ἀριστερόν. 
Τη Ἱ. 1. Οτοςίος, οσα αἆ πηείας Ροινοπίς- 
966, 61ο ἀθχίτο Ἡαβοπας Ργιάσπίει Ἰαχα- 
Ῥαΐς 5Ιπ]ςίτΙ νογο Ιπῃίρεραί, πο αἆ ππεία5 
΄Άχεπη α]]άθιο. Ἐταί Ἠϊο οΠΙπα προσκεί- 
µενος σῷ καμπτἍρι, Ἱ. 6. Ὠπείς Ῥτοχίπηας: 
ἀεχίει αιίοπα αῦ εαάθπη τοπηοίας5. Αά Ἱ]- 
Ίαπι Θε]μο]. Βορῃ. Ἱ]. 1. τοδροχί: βυ]άας ν. 
σειραῖο. Τάεπα σειροφόρος, καὶ ἄζυξ, ὁ λε- 
γόμενος κέλης ἵππος, (1. 6. Ἱηρυ]ατῖς.) 
Ὑιάο ἂε Ἰ. ν. Ῥοΐλαο. 1. 10. περὶ ἵππων 
καὶ ἁρμάτων, 6ἳ Ῥοίανίατα αἆ ᾿Γηεπιςί, 

Πορ. 
παῖσι 0904. Α. λαµπαισι. 

ας νι Ματ. 
ἀντήρεις,] ΑΠΡΙ αραιά Ευηήρϊάσπη 5ἱσηῖ- 

Άοαί τος, απαγαπα {τοπίος ορροβίία 5πέ. 
νι. Ἑ]ωπίς. ν. 66. ΊΤτοες. ν. 9399. 
Ἠ]ο Ἱπίοτρτείθτ: φιιῖ ἴπ οοπέγατίαδ ματίεδ 
γιέιιέιν. Μιας. 

ἀντήρης αὓ ἐρέσσω Ῥχ. αἀλϊρείισ ἆθ τε- 
πη]σαπίίῦι5 οσα αΩπαῇ οοπίσπίῖοης, τί 
πανῖς ποιίχαπα {π Ῥρατίοπι Ἱπιρε]αίιτ. 
Φο]ο]. αἆ Βορμ. Ἐ]εσίτ. 99. Ὠαε ἆο . 
ν. πηοηΏθί: ὠντήρης ---- µετηκται ἀπὸ τῶν 
ἐρεσσόντων, ὅταν κατ ἴσον ἐρέσσωσι, καὶ μὴ 
«εἰς «)ώτερον στεριω») Ίται ᾧ ναῦς. Ἐλάοπι οςς 

1, 4. ἀντίθετος (8ο αλοί αραιά Επρί- 
ἆοπαι ἆο τερας αὐαγαπα Ποπίος ορροβῖέορ 
5ιΏέ, Υ. Ῥπωπη. 766. Ρίο Ττοβά. 2359. 
46 Ίοεο αἰίοτί ορροςῖίο Ἰοσίέυτ,) εί 9ε]ο]. 
Ῥμαπῃ. 1986. ντ: ἐαντίος, εἰ αἆ 

Ττοαά. 525. ἀνπσίπαλος. (Οαίρτατα δυῖ- 
άας Τη ν. ἀντήρης 5ιια ἀεβαί οματτα(οτῖ Ῥο- 
Ρ]ου]ΐ5 Ἰαμάαίο, 1.1. εεά Ίουμ5 ἴρ5ε 1Ρί ποῦ 
οί ποίαίας α Τοχίεοσταρᾗο. --- Ἑ άαπα 
“Ἠοδγο]. οκ οοάσιη Β6ΠΟΙ. 1. 1. 5αα εοπρῖ- 
]ανῖί Πι. ν. καμπὴ οὐχναίυτα, Ώαχιας ατίαΏτῃ. 
νν. Ὁ). νεταπέ Ἡ. Ἱ. «φιαίεπι οιιγδιηι 
οὐ]ίφμαπίο Ῥγορίεν πιείαπι.  Ἠεαθας 
ουπι Ῥτοάασο τοάαῖε: κἱδί πιμίιο ἴπι ΠΤες- 
ἐοπιαἶα πιε[ἰὰ γεδροπιάεπέοδ. Ἡ.οεΒ]εγας {ΤάΠς- 
(ως Ἠαο ία: Ζιυση (10589) αιδωεπαἰς 
αἶσ]ι οἰείοῦ ἀγε]ιεχιά ὂ6η επι ΙγΙπΙπιετι ἴπο 
Πιαι[ο. Πορ. 

996. πσυῤῥὸς Εα]νας, ταείτας, ταξας, Τε. α- 
να. ν. Ίμεοσίε. Τά. ΥΠ11. δ. Ρυ]άας 
τεᾶ]έ ἕανθὸς. «Πορ/η. 

996. χηλὴ πιπσι]α Ὀϊσα]σα οἱ Ὀἱρατεία 
ν.ς, ονῖ5, Ρονῖ. ν. Βαῖά. 5οἆ οί, ὁπλὴ, αί 
Ἡ. Ἱ. ν. ουπάσπι ν. χπλαργοῖς, αὈῖ ο Φ6]ο]. 

Βορ]ιοε]ῖς Ε]οσίτα 61. νειρα οἰίαν1ε, 

σφυρὸν ππα]]εας, ἱηςααππεηέαπα {αυτι]ς, 
Ἠΐπις Ργορέο οἴπα Πέ ἀἰϊπεπαπηα]]οο]α5 ρεάῖς, 
οἱ Ρος ἰοίις ν. Α]οος. 602. Έτο σφυρῷ 
αλάιρῖ (Ῥμαππ. 96.) Ἀορμοσ]ος ἵπ (Ε- 
ἀἱρο Τγτ. 1055. αἀμίυοί ἄρρον ποδές. Βυ]- 
ἆας πηοΏθέ σφυρὰ 6556 πια]]ρο]ο» Ροάυπη, 
5οᾷ σφύρα πηα]]ει  Ὀπσιυ]α ΟΥΠΊΠ- 
{ωχ ορἰ(μοίο µοόχαλα, πιῖέ πβεδραίτιετι 
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Πηλείδας ἕυν ὅπλοις, παρ ὠντυγὰν . 7 

στροφὴ β.. 

- / ὦ, 

990 Καὶ σύριγγως ἁρματείους. 
ν -- λΔ / 

αων ὃ εἰς ἀριθμὸν ᾖλυσδον, 
/ / 

Καὶ «έων ἀΞεσφατονν 

Ῥε]άςς ατπηαίέας, Ἱαχία τοίατα πα ΟΥΡΟΠΙ, 

990 Έτ πιοαᾶἱοῖος εἀτα]ος. 

Ἄανίιπα ἀθιπάςε αἆ που Παάἴπεπα γεηῇ, 

Ἐν δροείασπ] ατα Ἱποπαχταβί]ο, 

Σου απι Ει[ο, μένος ἵπ Ἡ. Υ. εοπαρος!{ο 
εδί οο[ϊάιμδ. Πορ. 

997. Ἔτο ΤΙρικιλοδέρμονας Α]ά. ΜίερΠ. 
εί οπΊΏος Ο0οἆά. Ῥατϊςιπὶ ΤΤοΙιλλοδερµονας. 
εί νειςι 950. Ῥτο παρ ἄντυγα, Ο0οά. Α. 
επ ἄνσυγα, οααςί Ῥτεε οεδε]εεοί ὕπλοισιν. 
Ὑετ. Ῥχος. 5εᾳ. πηα]]επα γ ἁρμιασίους, δἱ 
αἀπηϊαίατ Ἠεαίμῃ ἀἱδροδίίο. «Μαν. 

ποιμιλοδέρµονας.] Ε. ΑΙά. Φοικιλλοδέρ- 

ονας. Μιας. 
πουμιλοδέζµων», έ αἰολοδέρμων, η] νατῖατα 

ουίθπη, Ἱ. 6. πηαοι]ῖς ἀῑσαποίαπι Ἠαῦσε. 
Ά]σεςί. 600. νεβρὸε (ΠΙππι]ις) γοσαίαχ 
ποιμιλόθριξ. Ἠο] ο/η. 

998.55. παρωπάόλλωμαι ἠαχία Ίοσαπῃ α]ῖ- 
απ θπῃ Πης ΏΊοΥθο, 54110, 5α]{ο, ἄλλομαι. παλ- 
λεῖν θηΙπα ο5ὲ νΙῦτατο, ΠΙΟΥΘΙΘ. ἄντυζ αποδῖ-- 
{15, οτδῖ5, ν. 6. εἰγρεῖ ν. αἆ Ογε]ορ. Ρ. 9. 
Ἱε, ἆε τοῖς, οαγΙπη ογναίυγα ΞΙΠΊΠΊΕ, ΤΟ- 
ἑαπαϊίας ΒΗΡΕΣΙΟΥ τοία; 6ί ευΙγας (ὗ περι- 
Φέρεια τοῦ ἅρματος ν. Βι]ά. οί Εδίαίῃ. αἆ 
Ἠοπαςτ. 1. εἰ. Τ38δ. Ἐπάεπι Ἠοπιοτο ΤΙ. 
ε. 486. ἴτος. ----Οοᾶ. Δ. Ιεσῖέέα) αντ νγῶ 
αὐαςί ρταςρδθῖςςοί ᾿ πω ἄρμαπσείον 
θδί αιοά αἆ ευτγάπῃ Ῥεγίϊηοῖ, Τοπίηιο 
σύριγξ 1,εχϊεοσταρηῖς ἂν. τά ααοά βδ]ο- 

- Βαάπα οδί, υίηῦε ΦΥΡΠΟ «ΑΥΘΕΙΓΠΟΣΞΙΤΗ, πάς 

εί {οταπ]ῖπα τοῖς Ππίπ]απα οαν]ίαίο Ἱτηῖ- 
{αηΐα, 1π αὖασ αχῖς ἸηδεΠέαγ. δυϊζας: 
σύριγξ τὸ εἰς σὺν ὑπὴν σοῦ τροχοῦ ἐμβαλλό- 
μενον µέρος σοῦ ἄξονος. καὶ ἡ ὁσσὴ τοῦ σροχοῦ 
οὕτω καλεῖσαι. Ιάεππηιε ηιπο α]οσαί ο 
Βορμοε]ῖς Ε]θοίτα νεγδΙπη 91. πΡί ως ]6- 
συπίατ: Οτεςίες συῦ αἱ 6ππαπα πηθίαπα (σσή- 
λην) ἡ {401 ουσια α5εΏ, ἔχιριωπτ᾽ ἀεὶ σύριγ- 
γα Ῥτορίας ρτορίαδαο αἀππογεραί πποςΙο- 
Ίπτω τοῖς, το, Τί Βο]ιο]. σροσεπέλαξε σῷ 
χαμπτσῇρι ἀεὶ σὺν ὑσσὴν τοῦ προχοῦ. (Οἱοδδα 
αιίοτω ΘΦι]άρ. πηοάο Ἰαμάαία, οί ο Φομο]. 
αἆ Ἐ]εσίτ. ν. 717. ἀεβτοπαία, ταδί βε]ο]. 
ν. χνόας Ἰπτετρτείαίας Γπεγαί σὰς σου ἄξο- 
νο» σύριγγας. Ἰορίει Ἠρροϊγε. 1929. ϱ. 

ΤΗοοσή. Τά. ΧΧΙΥ. 118. 5ωρτα Ίαπ ο]ἷα 
ἆθ οαι5α αἆ ν. 915. αΠοσαίαπα. Κοεμ]ετας 
νοτῦε: 1ήπιοπι πα]ε δργαπρ ἄεγ Ρεϊἰάε πε- 
ὀεπ ἄεν. Γείσεπι ιὔιά ἆεν οἰϊλεπάεπ «πε, 
Οπιηος ΕΙ ΥεΓδ5, απῖςο απαραςΒςο εκεερ- 
(ο, ἀασοιγ]οῖ 5απΐ, ο Ἱία αἆ πηείταΠΏ, ϱκ 
Ἠεαιλ 5επίεηίία, τεάῖσοεηα! : 

΄ 9- ΄ ο Ν λ [4 

Αέντρω «γειομένους. τοὺς μὲν µέσ- 

σους ζυγίους λευλοστίρτω τριχὸ 

βαλιοὺς, τοὺς δ᾽ ἔζω σειραωφόρους, 

ἀντήρεις παμπαίσι δρόμων 
90) /΄ δω Ν πυῤῥότειχας» µονόχαλο δ) ὑπὸ σφυρὰ 

ποιμιλοδέρµονας. οἷς παρεπάλλετο 

Ἠγλείδας σὺν ὅπλαισι παρ ἄντυγα, 
ΔΝ ΄ ΄ ι) Φ ΄ 

Φωέ σύριγγώς  ὀσεμωτείους. 

ἹΜαιτκ]απάας, 5ἱ αὐποϊίαέατ Ἠοα(μΙῖ ἀἱκρο- 
εἴ(ΐο, πιανι]ί γ) ἁρμωτίους. Ἠορ/π. 

250. Σύριγγας ἁρματείους ] Τὸ κενὸν, σὸ 

ἐναρμοζόμενον τῷ ἄξονι, σύριγξ. Ἰάεπι Ῥο]- 
Ίηκ. Οποπιαςῖεῖ 1, 1. ς, 10, περὶ µερῶν 
ἁρμάπων. πο νετο Ῥτοάσφιις Ρείις οῦ- 
φεγνανΙέ, ᾳπαππ(απα ]οεῖς πο εαἰῖς ἀῑδετις 
Ἰπάϊσαιῖδ. Ἰαγπιεδ. 

951. «απι (ΟΠοτας πατταί, 5ο γἰάϊ5ςα 
εἰαδδοπα ὧσιν μὸν, 50. ἄν ἐσφατον. έων ιαςί 
ἵπ αρροδίίῖοπο Ῥοβϊατ, Ότα ο]αςεῖς 
εἵωσυ]ατο φιιοάάαπα δρεείαευ]ηπα ρταθθ- 
Ραΐ, 9 ἔσφατον Ῥτορτῖο ααοά Ώειις {απ πο- 
ααῖέ, αιαςῖ ὦφεύφατον, ἀπάςθ Ρ6Υ 5ΥΠΟΟΡΕΠ 
εί ΡΙΕΟΠΩΣΙΗΙΤΩ σοῦ σ Πί ἀθεσφ. Υ. Ἠεδγς]. 
Ἡ. Υγ. Ναπι Φέσφατον ο ἀῑσίυπα ἀῑνίπαπῃ, 
οΓαοι]άπη, τί 5ερραο αραιά Ἠοπιστήτη, εί 
Φορῄος]. Τταςμῖπ. 86. οἵ 1150. Ἅ«Πορῄῇα. 

295. ὄψιω ὀμμάτων.] Μα] πυτο δρύ- 
9 ὀμμώτων, ἀεἰίεία» οειζογιπι. «ἨΜιας. 
παπα ἀῑοία ὂψιν ὀμμάστων Ῥτο βΙπιρΗςϊ 

ὄμμωτα τε] ὄψιν, 5εᾷ {αλα 5αρῖις ]οσυπτας 
αριιά Ῥοδίας αίᾳιο εὔῖαπα αραιά Νοδαυση, ϱ 
απο εχεϊίοὈο Ότεςί. 506. Ἠεοιυ. 696. 
αρμ]ᾳ. Τααχ. 1167. επι Ογε]ορ. 625. 

ηατταί Ιπίογ α]α Ἠσεο ἆς ἱηξογειπῖο Ἠ]ρρο- - Θυατο ηεδοίο, ασ Ἠεϊκκῖις οεπςθαί ὀμ- 
Ίγα ε ευντα ἀθ]οοίί, σύριγγέε π᾿ ἄνω σροχῶν µάτων Ὦ. Ἰ. ηΟΠ 2550 οὐιίογιή, 5ο γ6ΥΊίηι 
ἐπεπήδων, ἀξόνων τ᾿ ἐνήλατα. Ο4. 4«ποαμε δρεείαίαγιώπ, δρεοϊασιίογιπε, ασαπα παπα 

- ὅ 
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Ἆ / 3/ 3 ’ 

Τὰν γυναικείων ὀψιν ὀμμιάτων 

Ὡς πλήσαίμι, µείλμον ἀδονάν. 
[ο] ωο ὧι Καὶ έρως μὲν ἦν 

Δεξιὸν σλάτας ἔχων 

Μιίεργοπα ἀε]οσίαίάοποπα ος π]ογτα 

Όε εχκρ]στεπ], 5ιαν6π νο]αρίαίεπα, 

995 Έτ αἆ οοτπα απἰάσπα ογαί 

ἨῬοεχίυπη, ϱἸαδδεπα ρχοίοροπς, 

πθς Ματκ]απάας πος Ἰορμ]οτιις οἳ {ανοπε, 
Νο]ο 4ποαιε οὐπ ἸΠιεστανίο «οχτῖσογα 
δρύψιν ὀμμάτων, ἀείοίας οσοι. 

Πορῄη. 
994. µείλινον ἁδονάν.] Ῥθηπον Οοᾶά. βα- 

χῖς. 1η 5οτΙρέγα Υοςί8 µείλινον: Ἰπ ασζσπέα, 
Α]ά. οί ΒΙδρΗ. απαπππαπα Ώοπ ἀἱδρ]ῖσστθί 
μίλι χον, οχ Ῥϊπάατ. γι. ΙΧ. εἰ ΟΙγπιρ. 
1. Ἠοπιοετο, αϊδαις. Ταχποαρίας πιαν]έ 
µείλιον, ἀεἰϊπιιγίοεπι. Μαγ. 

μείλινον, πιείοιπι, ἃ μέλι οοπίτα απΏα]ο- 
σῖαπα Ῥεσσαί. μέλι οπίτη αἀ]εοίῖναπα ἔοτη]αί 
μελιπινὸς α σοη] νο μέλιτος, αί ὄμφαξ, ὂμ- 
φακιωὸς α σοπ]ῖνο ὄωφακος. 1,εσεπάιπι 
1σῇ1ς µείλιχον. ν 1άππα Ῥοττο θοί 1 ρταβ- 

;. εράσπιί νετ, ἆασά είς φυδέα]ετῖτη: 
΄ 2 3 ΄ 

τὰν γυνωιλείαν τέρψιν, ὀμμάτων 

ὧς πλήσαίμω µείλιχον ἁδονάν. 

σέρψιν Ἠϊο ΠΟΠ τοσ]6ΗΥ α πλήσαιμι, 5ο εσί 
αροιβαξίνας Ῥοπάεῃς, τς ϊγιϊδίεγίιιπι 1π 
Π]ο Ὑ]γσιη ᾖὐποῖά, ΥΠ. 9399. 

Ῥατ5 Ἱησοηί{ῇ εωὈϊοχο {αγείτο, 

Τε]είο πηϊηςίοχίασα) 

γα]εί αιύρπῃ σὰν γυναικείαν τέρψιν άρπα, 
αιιοἆ ὅπερ γυναικεία τέρψις ἐστι. Μιςα. 

Μείλινον ἁλονὰν] ἆοἩ. Ῥτοάσας οχροπῖε 
διὰ σὴν µείλινον ἡλονὴν, 5εά ἀῑβιειι]έαίοπι, 
απα Πο Ἰαΐοι, α]ίο Ῥρταίοτή. Ἐ{ Ἠαο 
απϊάσπα Ῥογροίια ἔοτο Ιπίθιρτοίαπῃ, ααί 
πΩΙΠΙ ῥτανοταπε, αθιυξίας μὲ ἵπ τεβις οἳ- 
γης οί ας {ος οἵπε οεσαραίῖ, αὈῖ ν6γο 
ἀϊθβου]έας ουία Ειιετῖε, Ἰπ ΘΙΠΙΠΠΟ 56 οέἷο 
Ἰπιυ]εηπί. Αί πο Πάε]έου ἵπ πος τεςθρῖ- 
πηας, οπηπῖα ἀῑ]]σεήίος αχειέοχο ---- µείλινον 
απῖά οἷε, Ίσποχο; αὖ Ἠοιπεγο ααϊάσπα Ίος 
ναχραπα Εγοαομίος παδυσραίατη, οοά Τρί 
86πηρες Γγααΐπειπι ηπϊά οἱρηϊβοαε, ααρῖ 
Εθελάέένον, ἃ µελέα, ΓΓΑΧΙΠΙΡ, Βαβρίζος Ἱία- 

Ὅ-ααε, Ἰασοπάιιπῃ είλιον, ααοά ἀθληΙαῖοστα 

5οπαϊ: εἴ αρυἀ Ἠοπι. σὰ µείλια Ῥτο μειλίγ- 
ῥαπα οεσυττάηί, ας ΤΠαά. ὁ. ν. 147.--- 
ἐγὼ δ) ἐπὶ µείλια δώσω,  Ὑἱᾶρ Νοι. νι]σο 
Ῥιάγπηή ἀῑεία, Ἐν ]ωασῖαι, Ἐρίον, Απ- 

Οιο]. Τ.. Ι. οαρ. 10. πολλ ἐμείλια δούς. 
Τία αιίοπα Εωπρϊάςς οκχροποπά 115: ὡς πλή- 
σαιμι καὶ κορέσαιµι τὴν ὄψιν τῶν ὀμμάτων, 
(γυναικείαν δὲ καλεῖ, ὅτι γυναῖκέρ εἰσι φιλο- 

έωρο) καὶ ἀνώπλεον ποιήσαιµι ἡδονὴν τὴν 
μειλικτήρίον. Φοαρυ]α μειλινὸν ]οσῖί αοςθ- 

ία παπιαίο, οἳ α μέλι ἀεάμοῖς, ααοᾷ αἀποῖί- 
(οπάαπα ορ, 5ἵ οπηπῖα οχεπιρ]ατία Ἱία Ἰο- 
σιπέ; Ῥτωσοτίπα ας ἀἰσάπσιιαίαχ α µείλι- 
νου» Γρααὐπειιπι. -«Ῥαγ]εδ. 

µείλιχον] 1ιοσίαις Βορλος]. ἱά. ϱοἱ. 
159. τιβῖ Βεμο]. Ῥετ γλυκὺ τοάΚῖί, α.γ. 
Ἱέοτα Ἠοπποχ. Ο. ο. 979. εἰ αΠθῖ, Εεἴςι- 
Τπ5 δμδρίσα6υχ ρειλίκω ἆδονῶ, ιιέ ὕπιρίεγεην 
οσιζιηι πιϊηίπιπι ἀιιεῖ υοζαρἰαίε δρεσία- 
οιιζογιι.  Βυιϊᾶας Παῦοί µείλιχον 6ὲ μειλί- 
χιος, Ὁ ταπηαιιε Ιπίοτρτεία(σ΄ πρᾷονν χρη- 
στόν. Υ. οί ΗςδγεΝ. Ἡ. ν. Δά Ι. «. 666. 
Ρογπεγα τηϊΙ ν]άσίασ ϱ]Ἴοβςα Ῥαἱάςρ µεεί - 
λινον δόρυ, (αὓῖ Ἱπτευρτείαπιοπίαπη ἀεείάς- 
το) απανα Γηίθγρτείθς ποσ]οχεγιη{. Ώ4Γῃθ- 
Ἑἶας οἷο αχροποπά τα 6556 Επίρίάεπα 68Η-- 
«οί: ὧς πλήσαιμι καὶ πορέσαιµι τὴν ὄψιν σῶν 
ὀμμάτων, (γυναικείαν δὲ καλεῖ, ὅτι γυναῖκές 
εἶσι φιλοβέωροι͵) καὶ ἀνάπλεον ποιήσαιµι ᾖδο- 
νην σὖν μµελιμτήριον. ---- αΐ ϱγαίΐα υἱάετιάὲ 00- 
ζιφέαίε οοιιζ0» ---- δαιἰαγεηι. ---- πλήσαιµι, δῖς 
Οσ6εί. 457. ἐμπλέεν φιλήµωτα, οδεπ]α αἆ 
εαἰθίαίοιῃ αδηιιθ ἆατε, οβου]ογαπα ἀθδίάθ- 
τΊαπα Ίππρ]οχα, ν. Οἱ. Εασϊατα αἲ 1. 1. 

Ἠορβα. 
909. κέρας δεξιὸν] σὐηαιιάῖαις Ἠϊο χα- 

σὸ, πΟΠ Ἱπαφίίαία Ηοεπίία. δαρρίίς, ν. 667. 
δεζιὸν σετωγµένους πέρας. Ὑγπάσ: οἰῖαπι 

Ῥλος, ν. 496. Ἠονασ]ά. ν. 671. Ἅ«ἈΜιςᾳ. 
πέρας Ἡ. Ἱ. 5οµδιι πα Ηταν αξ οογπιε Ί.α- 

ἄπ. ν. 115. ΜΠΙ. Ἐοπα. , 7. Βἰπηιμταάο 
α οαρίίο υονίπο ἀοθυπία. ΑΠί ]αοπῖς 
ἅχ. αἶα. Ἔχων οεσαραναί, ἴεπευας, Θα 
Τλασγά. Τ,. δ. δεξιὸν κέρας Μωντινεῖς εἶχιον. 
Ορροπίεας λαόν. Υ. Μαν]. αἆ διρρ]. 
667. οἳ Ιπίχ. 990. οο]]. 959. ΠΗορ/η. 

996. απλάτας ἔχων] Ῥτο υ]πωτε Αολῖ]- 
15 που. οαεῖς Ἰοποτῖβεο ἀἰσαπα νΙάείωγ. 
Τς οπῖπα, 5ἳ Ἠοππρτο Πάο5, οχι οἶας- 

Ὦ ἆ 5 
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Φριώτας ὁ Μυρμιδόνων Αρης. 
Πεντήκοντα ναυσὶ ουρίαις. 

Χρυσέαις δ' 
2 / 

εέοσιν 

Κατ ἄκρα ἸΜηρῆδες ἔστασαν «εαὶ 240 

Ῥημάοίοις ὙΝΓγιππάσπαπα οχοτοῖέας, 

Ου πα μαρϊπία πανῖρας ἱππρείέιιοσίς; 

Αιγεῖν Υ6γο εἴπωσ]αςΠτῖς 

240 

5ἱ6 Ἰοσιπῃ ΠΟΠ σα5δι αὐέ {οτίο σεεραβαέ, 
5εά νυΙτιαίε Πάρης π]ίτο ἀε]οσοταί. Απ 
ο{σο Ιεσοπάμπη πλάτας στέγων, Ταΐεξ Ῥγο- 
ἔεσεηπ». ἸἩώιςσσ. 

Ῥτο ἔχων πλώτας (ἆ6 ν. πλάση, ΡΙΟ 
ηαν!, (556. ιιέ Ἡ. ]. γιά. 5αρτα αἆ 172.) 
ἼἨοπιογ. ΤΙ. β’. 684. Νῦν δ αἆ ---οαἵ σ᾿ 
εἴχιον Φκίην ---- Μυρμιδόνγες δὲ καλεῦντο, καὶ 
Ἕλληνες καὶ ᾽Αχαιοί. Τῶν αὖ σοεντήκοντα 
νεῶν ἦν ἀρχὸς ᾽Αχιλλεὺς ΕΠίάα οε]εῦτο Τ]ος- 

εα]ἱα ορρίάωπα, ΕΙϊΠ. 4. 7. ΔοΠΙ]ϊς ρα- 
ὠῖα, (Υρῇ. π. Ι. 984.) απάο Ῥλοιῖς 
ΤἨεδρα[ίω ρατς ἵπ αμδαάπι ἄαγεγσεης εἰ 
ΤΗΥ οοπΏπσοπς αὐ οτί. ν. ΦίΤ8ῦοΠ. 9. 
Ῥ. 996. Ἠϊπο Ρμίας Αολι]]ος Ἠοταί. Τ,. 
4. Ο. 6. 4. ν. ΟΙ. Καρρεπ αἆ Ἠοπιογ. 
11. ν. 686, Ῥ. 4. Ρ. 90. 5,---- Ἠπγτπαϊάο- 
ηθς νείετος Ἱηςα]α γσίπερ Ίποο]α, οπηηῖ- 
ηοσε 5ο γοσαπίαχ ΤΠεδκα]Ι. Φίαάῦο, ηο- 
{απίο Ἠοσῖο, Ἠος 1πάθ Ἠος Πποππθεη αεθερίς- 
5ο Ῥυαίαί, ααοᾷ ΓοΓΠΙΕΒΓΙΤΑ (ωυρμήκων) 
ΤΠΟΥΘ {ΕΥΤΑΠΑ 1π Ῥείτας αρρογίανεταΏί, ιά 
αστῖ οο]επάῖ παίοτίαπα Ἠαρετοηί. Ονίᾶ. 
ΜΜοίαταπη, ΠΠ. 684. 5αᾳ. «ο]]. Ἠοταί, 
Ῥετπῃ. [. 1, 95. ΑΠίει {αυπ]α.---Α α Μγν- 
πηϊάοπε «ονῖς β1ο Ρρεἰπεῖρε ααοπάαπα 1ΠΙ- 
υ5 τεσῖοηῖς ἀῑείος νο]απί. Άρης, 66, εως. 
ου, εἴ ητος, αι. (Ἠοπιετ. 11. «’. 899.) 
Ζονῖς ε ᾳαποπε Β5, Ῥγο 1ρ5ο Ρε]]ο, ἵπῃ- 
Ρεία Ῥε]ῇεο, νι]ηςγε, οσἀς, οεί. Ῥοπί{τ, 
ν. Θυῖά. οαυῖ ρτορτίε Ἡ. ν. ἆθ ἔειτο αάΠῖ- 
Ῥεπῖ πποπεί. Αάάο ΟεΙ. Καρρε αἆ Ἠο. 
ΤΠΘΥ. Π]. ν. 444. ΤΥ. Ρ. 69. ὍἼαπι Ἡ. ]. οο- 
Ρία5, εχετοϊαπ Ιπίε[]σε. ΝΒδίο αποηαε 
Έβπαπη. 1140. ἨΠετας]ά. 990, οἱ α]αιο- 
αες αριά Θορῄοείθιῃ. Ἱπῇα, 959. ὄστλισ- 
µα. Ίνανες Ἡ. Ἱ. νοςαπέυχ ούριαι, Ἱ. 6. 
Ιηρθίμοβ. ὙΝαπι Βρος, «ούριος, ουρικὸς, 
εἰ 9ουραῖος α «ορέω (Ἰη5ϊ]ῖο) ο5ε, αι πα 
Ἱππροία αςκα]ίαί. Βίο πέ Ἡ. ]. αριἀ Αγοι- 
Ίο. ἘἨλοά. πανὶς δόρυ ἀπ. Φόριον. 

Μορ. 
240. κατ ἄκραν Νηρβδε) Κατ) ἄκρα, 

ορίπος; 1ά ο5ί, ἀμφὶ ναών κόρυµξα, ν. 968. 
εχ Ἠοπιετί νηῶν ἄκρα κόρυµδα, Πἱαά, Ἱ. 

Τη ςαπηπηϊίαίθ 5ίαραπί Νοτειάες Ώοα 

941. Τάίετα ν αἀλακῖε εκ 5αΏδεριεπί!, 
Ῥϊεγεοπα5 4ποᾳιε ]εσίί ὤκρα, εί Πρύμνας 
(ν. 941.) Ῥτο Πρύμναις, Υ οιἰκἰτα]. Ἱ. 9. Ρ. 
26. 

Ἠ]ο σημα οεειχτῖί, ηΟΠ σῶμα: οί Ιΐίθ- 
ΤΗΤΩ, Υ. 276. ᾿Ηλίδος, ν. 980. 7γεν, 984. 
Νήσους, 987. εἳ ποηπι]]α α]ία, αωαξ Ρεγ α, 
πιοτα ΤΏοτίσο, ἵπ ΟΠοτῖς αςια(ας δοἵῬυη- 
αν.  Ὁπάο «οἱ]σετο Ἰϊσθί, ἵ. Πάεπάυτα 
εἳς Ἐκοπορ]ατίρας, Τοτῖσα ἵπ ΟΠοσῖς πο 
5ΟΠΠΡΕΥ Ρτερ]αία Εμῇ55ς. γΙά, αἆ ν. 527. 

αγ. 
ἔστασαν] Μ5. Ἐ. ἔστασιν εί 1π πιβτρῖπε 

γρ: ἔστασαν. ΥΕΓΙΙΩ θδί ἔστασαν. Νάπα 
ἔστασι Ῥεπι]ταπα ρτοάσοῖς, ααοά πηθίχο 
πη]ηιας εοηγοΠπῖί. Οαίθεγαπη Υογςπα Ἠπς 
ουπα 56η ιοπ{ῖ Γε]οῖίεγ εππεηάαί Ῥίεγεοπας 
Ὑετῖβῖπι, Ρ. 26. 

”.. η 

2ωτ ὤκεα Νηρῆδες ἔστασαν γε} 

πεύµνας» σημ’ ᾿Αχιλλείου στρωτᾶ. 
ᾖ4μος. 

Κατ ἄκρα] ο 6σο οἶπι Ματκ]απᾶο 
εί Ώ]εισοπο Ίθσο. 1Ιάεπιαὰαε οππα 1]]ο γ. 
368. ἆμφὶ ναών κέρυµβα εκ Ἠοππετ. ΠΠ. ή. 
ν. 24]. νηῶν ἄκρα κόρυμβα. ῥδὶ Ἰσετεί, ]ε- 

6ΕΓΕΠΙ κατ᾽ ἄκρας --- πρύμναε. ἨΝετεῖάες 

αυΙηηιασϊῖηία εταπί ἨΝεταῖ (ΒΙΗ1 Ῥοηπέί παία 
πηαχ]πηϊῖ, ν. Ἠογπ. Υ. Β. Οοπιππεπί. 4θ 
ἘΠεοσοπῖα ἨἩερίοά!, Ῥ. 149.) ει ΤὨοτῖάϊς 
(Οοεαπῖ {.) Β]. Ἠεεῖοάις Ἴ]οεοσ. ν. 
235. 55. ΟΠΠΏΘΡ ποπηῖπαί, αἲ Ἠοπιετιας {8η- 
έαπα ]σ]ηία {τος (1). ο’. 59. 5.) Ἱπίετάυτα 
εί αἰῖα ποππι]]5 ποπαῖπα Ιπιροτήί, Έα- 
ΥΗΠΙ πα Τμαῖς οΓαί. ν. 5ΗΡΤα, ν. 908. 
Οµυἵα Ισίέατ ΑεΠῖ]]ες οµτη ἴδεῖς οοπ]απσίας 
εταί πεσες»Πιάἶπε, πανί ος Π]αταπα {α- 
{ε]α εοπηπηῖσεα ογαΐ, 418Τ6 σ]μα (αΠδί σα- 
ρώσημον, 0410 πανες »ο]εραπί ασηοςοῖ αί- 
απο αἲ ας ἀϊκοετηϊ,) εταπί Νεταῖἆες. 
Μυ]ια ἀἱδραίαπίωχ ἵη υίαπηᾳαθ Ῥατίοπα 4θ 
Ῥατγαςεταῖς αίαιιε {ωίε]α, 4θ οτι ἀῑδοτ]πηϊ-- 
ης, Ίοσο, πηι] είδαμε αἲῖς, Οπιπῖπο ΒεΠεί- 
{ετας ἀϊσπις ο5ί, ααῖ Ἰεσαίατ ἆε ια 
παναἰ (Ὀρρα]. 1654.) αίᾳιε ἂε υαγἰείαίε 
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Πρύμνας, σημ ᾿Αχιλλείου στρατοῦ. 
"Αργείων δὲ ταῖσὸ ἰσήρετμοι ἀντιστροφὴ β’. 

. / / 

Μάες, ἔστασαν πέλας" 
”” « / / 

Ὃν ο Μηκιστεως στρατηλάτας 

Ῥιρρίς, 5ἵσηιπα οχοτοῖέις Αολ]]]οί. 
ΑτσϊνογΗτΏ νεγο Ρας Ἰηδίγασία τοποῖς ΄ 

ΊΝανος 5ίαυαπέ ρτορθ Ιδία5. 

Οιατωπα ἀάιχκ Ἰοοϊςίοῖ 

παυίπση, Ῥτπίετ Βαψ[ιιπι 4ᾳ γε παναἰ οἳ 
ααϊ 54 Ἱπάᾳ ἀερτοπιδί, Ῥοίΐίετας ΑΓ- 
εἶιθο]. Ἑ. 9. ῬΡ. 255---.205. ο (ιἱε/ἰς 
αμίεπα ἴποίσπίδιιδγιε παυΐπι εἴπσι]ατοπα 
ἀῑδθεγίαίίοποπαῃ φοπ]ρςῖί Ἐηδομοάς, Τ,οῖἀ. 
1770. δίςο Ἱπβα, ν. 948. 544. ο]αρςῖς Τ]9.-. 
«ο ἸΜίποτνα, ἆσθα ΑίΠεπατιπα {ωίο]ασίς, 
ευτα σοηηίδεα ἀῑοϊίατ, θ]δᾳαο ῥτα 5ο 
Γετί Ἰπδίσηθ,. Βεϊ]ϊσοι ΝΜοίογος ΘΟΓΙΠ1 ἆθ- 
οτπῃ ἀεαταπιηιιο Ο11Γ62 ηανος {ταάσγθ 5οἱ6- 
Ραπΐ, απογάπα Ῥγαργϊτηῖς {ανογΘΙη ας Ῥο- 
πονο]επίΙαιη 5ρεταδαῦί, απ ααραδοπα 
εοπ]αποίί ογαπί, αιί οαἷθιας5 Ῥταείῖρις {4- 
νοραπί. Ἀθηιθ {απέατη {οία ε]αςοῖς, 5εἀ 
οί εἵησι]α. πανος 5. (πίσο]α ΘΟσΗπά 6556 
ετεάεραπξιτ. (ΟαίθτΙπι αἆ ἆοος ραϊτία 
{υ{ε]ατες, αιί ποσοίίογπη, ααίρας 9ο ᾱἷ- 
οβΏαπί, ῬΡχαδ]άθ» ΤΘ5ΡΙΟΘΥΟ 5οἱεραηί, Υ. 
ΟνΙιἀ. Ἐρίοι. 16. 115. Οπιπῖπο αιίεπα 
οτηρπηρηία, πα 1η Ριρρί Ργοχααο οοἩ- 
5ρἰεϊεραηίιγ, ἀκρίνα. (ν. δυῖά. Ἡ. ν.) αι 
νεῶν κορωνίδει, ΗἨΟΠΠΟΥ.. ΠΠ. β’. Ττ]. Τιαιϊηϊῖς 

οοτηπιδὶ (κόρνωβα νεῶν ἄκρα, ΙΠ{γ. 358. οἱ 
αραιά Ἠοππεγανα ΤΠ. . 941. ααα {ατασθ 
ΠΟΠ 60ο 56η5ι ή αμῖυετί 5ο]οηί, ϱαο 
Οταςῖ5, ααἴρρο αιϊ ογπατηεπία ῥγογς {αι- 
ἴαπα δἷο αρρε]]αδαπί, αλυϊ ὠκροστόλια, Υ. 
Ἐθππαο],. Μ ) ἀῑεία. ΟαίεγΙπι αρύμνη 
Ρραρρί5, αιιοά παπα ο5έ, αΏθί ᾳαοφ1θ οὐ- 
ϱὰ ἀῑσῖυς, απαίεπας αμαςὶ σαιιάα (οκίχθ- 
της Ρα15 Ἠαν[ς) 65, Ἠσο πιυ]ίο τοίιῃ- 
ἀϊοι εταί εί ευΡ]ΗΙτηΙοΥ Ῥτοτα, αιπία Πῖ σι]- 
Ῥετπαίος πανῖς 5εἀευαί. ν. Ογε]ορ. 14. 
Βί]εηις: ἐν πρύμνη δ ἄκνρα Αὐτὸς λαβὼν, 
εὔλυνον ἄμφῖρες δ2υ. «Ἠορ/π. 

249. Ἰσήρετωσι]) Απ οχρτίπηῖε Ἠοπιοτί 
νπας ἔΐίσας, (αοά Ῥε]ο]ίασίος Ιπίοτρτείαίατ 
Ἰσοποίχους ΑΗ ἐσήρετμοι 5ΗΠΕ ρα8ο5 ιωασηί- 
(πάΐπε Ῥμλ]οείοίς 2 

Ἠνευρα οστίο αριιά απέῖ(ιο5 ΥΘΠΙΟΓΙΙΠΙ 
Ἰοησϊειάο οχαί, ἰεδίᾳ Βο]ιο]ίασία Αχϊ5ίορΙ. 
Δἆ Ἠαπ. 1106. Νοη Θ16Ο ἰσήρεσμοι Ιπίοι- 
Ῥτείατὶ Ἠεευαί ᾖγατίδι ἰπαίγιοία γοηιῖς, 
η]ςι Ατρίναταπα πανίυτα ζαὐτίσαπα οἵπσιι]α- 
τεπι Ῥ]απο εἰ α χε]αυίς ἀἴνογαπα [μήςςο 

Άπσαπης, αιοᾶ Πσπηο νοίργαπα ἰταᾶιάΠ, 
ἰσήριθμοι ης ΥΘΡΟΠΑΠΙΣ5, οὐσίαί Ἠοπιεχυς 
11. β'. 568. ἈῬιροτθςί, { Ῥ{Ο ἰσήρετμοι 
Ίοσαπηιις εὐήρετμοι θιοᾷ Ἐρίθείου αἆ 
πανος οιηπηοπάαπάας αἀλίροπε 9δεῃγ]. 
Ῥει». 976. Νορίετ Ίοη. 1160. ἍἨιος. 

Έσο πΙβΙΟ εὐπρέσμους, Τοπ. 1160. Ἰ6- 
σἵίατ, ἵπ (υα οαἶάεια εοη]εείατα τηθουπα 
εου5ρη(ἴσηίθτη ΠΟΠ 5ἶπο Ιαία υιάΙ Τις- 
στανίωπα, ααῖ 41ςεηγ] Ῥους. 976. εἰ ΤοἨ. 
1179. (1160.) οἰανῖ. Πορ/π. 

944. ὃ Μηκιστέως, 5ο.] Ἐ ωτγα]ας, 4θ ᾳπο 
ἩἨοπποτιας ΤΠ. ΤΙ. ν. 565. 

-- ΄ νι ρ Ἅ τοῖσι δ᾽ ὅω Εὐρύαλος τρίτωτος Λίν, ἰσό.εος φὼς, 
- ΄' ”” 

Μηλιστέως υἱὸς 1 αλαιονίδαο ἄναλτος. 

24.156. 

των ὁ Μηκιστέως] ἸΜοεϊείοις οτας ΕΓῖΘΥ 
Αάταςεϊ, Ἐγγα]ας Μοοϊφιοῖ βΠα5, ἆε ἆαο 
ν]ἀο Ῥαϊμσαπ. Οοτῖπίμ. {οἱ. 75. Ιπ, 97. 
«ος Οαραποῖ ῥίπεπο]α5; Πίτα απίεπη, 
αποά (ογήαπη, οί Πούιπ Ίοπσε Ὦή66Ώ 
Ῥτερείραιπα, Τγάεϊ ΤὨιϊοππιοάστα, οπαϊδεέ 
Πὶο Ἐωχιρίάθ»; αάάπι Ἠοππεγις ος {ε5 
Ίππι] πηθπποχδί, 1]αά. β’. δεὰ ποίαπάυπα 
ου, Ῥοδθίαπι ποδίγαπα 5ωρτα ὨὈϊοπιθάεπα 
ΠΠΘΠΙΟΣΑ556, πα Εοτιϊῖοπίδας υὶτῖς Υ6Ι58Π- 

{επι αἆ ν. 199. ΆἈαγπος. 
ὁ Μηκιστέως] 5ο. Ενγαϊας, Εταίοτ «Αά- 

τας. ν. Ῥαμσαη. Οοτιπίμίας, {ο]. 75. 1π. 
27. ἩἨοπιθτις Π. β’. 565. Ἠας: 

τοῖσι δ ἅμ Ἐὐρύαλος τείταωτος άεν, ἰσό νεος 

φὼς, 
Μηκιστέως υἱὸς Γαλαιοιδάο ἀνάλτος» 

Ταἶαις οπα ἘΙΥΥΠΟΠΙΘ Ργοσχθαγεταί Με- 
οἴδίοιπα Ῥατίποπορααπῃ, Αἀταδίπτη, ΗΙρ- 
Ροιηθάοπίοπι, Ῥτοπασίεπα εἰ ἘπίρΏγ]εη., 
νίᾷ. Ῥ]ιωπῖςς, 490, σο]]. 4665. 1ρῖᾳιε Ξ6λο]. 
γίάᾳ 4ο Ἐχγα]ο ποδίο Ἠοπιογ. 1]. ζ. 
90, εἰ Ψ’. 665. 95. Σσρατηλάσης Ἱ. 4. αλΟῖ 
στρατηγὸε, πῖ Ῥμαπῃ, 609. ν. ἆ (γε]ορ. 
Ῥ. 4δ. Πορ. 

ὮὈ 4 4 1 
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Παῖς ἦν, ὃν τρέφει Ταλαὸς πωτῆρ, 
/ Γ 

Καπανεως τε παις 

Σ.}ένελος. ᾿Ατθίδος ὃ ἄγων 
Ἑξήκοντα νζας ὁ Θησέως 

Παΐς, εξῆς ἐναυλόχει εὼν 

250 

246 

ΦίΠοεηε]ις, 

Παλλάδ' ἐν μωνύγοις 

Ἐπαί Ε]ως, αθπι εἀιασαί ραΐογ Ταΐαις: 

Έτ 6αραποαῖ ηΠα5 

Ἐκ Αίῑῑζα νετο ἆμοεπς 

Βεχαρϊπία πανες Τηεςοῖ 

Έϊας ἀείπεορς Παδεραί 5ίαίοποτα, Όεαπι 

250 

9458. Ταλαὸς ὃν σρέφει πατήρ. Ὃν τρέφει 
Τολαὸς πωσήρ. γ]ἀάε ΜίτορΏση. Υ. 248. ΡΙο 

γζας Όοὰ. Ὁ. ναυ:. αγ], . 

πατήρ.] Ἱ. 6. (ΑπαυαΙη Ῥαίοτ; Εαῖε οηῖπα 
Άγας Ἐυτγα]]. νῖά. Νο. Ῥτασσᾶεπί. Ἠ]ο- 
αἵ σταίῖα νοςες δἷο (παπεροπῖς Ἠατκ]αη- 
ἀμς: 

Ποις ἠν, ὃν τρέφει 'Γάλαος πωτήρ. 

Ἅ{μςσ. 

Ῥτο οἵπηρ]ϊεἵ σρέφειν, αποᾶ Ἡ.].]ασῖέαχ, ᾱ- 
ἨΡή να]ἀε {του οπίαίαα Εασριά, ἐκσρέφειν, 
4ε πο ν. πος αἆ (Ύε]ορ. 149. τσατὴρ, ἴ8η- 

αααπα ραΐςς, Για οΏῖνα αν α5 Ευγγα]Π πέπιο- 
ἀο νΙάϊπωιις, ΦίΠοπο]ας ρογροίωιις Γοπηςαῑς 
εοπαςςε, 1]. ὅ. 367. (Οαραποῖ Β]]μς ν. Ἠο- 
ΠΠΕΥ. ]. ]. εί β’. 565. Ἱε. Τ]. 6. 108, 619, 
527, 855. 9’. 118. Οαραπεις παπι» ϱ 5ερ- 
ίεπι ἁποῖνας ααῖ Ῥοἱγπίοσπι αἆνοχειις 
Τπερας «οπααδαπέις, (Ῥμαπη. 184. ς. 
1188. Θδυρρ]. δΤΙ. εο]]. ᾖ95εμγ]. 8ορι. 
ΤΠερ.) Ἠϊρροποίϊ εί Αδίγηοπιος Εις, 
Ἡσος εἶ]υς Έναάπε {μέ Ἡ πο Οαραπουτη, 
αασοπα εαρεγὶςείπχωπα Ὠΐναπα οοηίθτη(ο- 
ΕΠ νοζαπέ 1ρ5ε Ἐυτῖρίάςς ποςέεγ Ῥ]οηίς- 
οἵς, οἱ Ἠδε]γ]ις Ἱ. ]. αίᾳαθ βίαας ἵη 
Τηεραῖἀε, Ἰάεπαι Ἐωτιρίάες πεδεῖο 4ο {Ἱπ- 
16, {αηπφμαπα πποάςδίµπῃ, αίᾳαε Ἠαπηῖ]οπα 
Ῥτοροπί{, ΦΗΡΡΙ. Ἱ.]. Πορ. 

348. "Ἐξήκοντα] Ουπαιασίπία {απέαπα 
ΑἰΠεπίεπεῖρας ἱπῖριῖε Ἠοπιετας: πέ ποίαέ 
ἨῬχοάσις. Ό{ωςσ. 
Ὁ Θλησέως πατε] Ὑοἱ Αοαπηης, γε] ὮὨο- 

ΠΙΟΡΊΟΠ, Ῥτο ατοϊίχῖο ποϊαίυσ; οί αἰίᾳιεπα 
ε Τηεσεί Προνῖς οοπίτα Ἡ οπτετί 5επιεηίάαπι 
Ῥοέία πορίεγ Αιπεηρίεπσίρις ρταοςςο τι]ε, 
η Ποποίθτα ΤΠεεεῖ, Γιπάαίοσῖς ἴ]]ῆας αχ- 
υῖ5; απηπα Ἠοπιογ, ἸΜεπορίιεα Ώισοπι 

Τα]]αάστα ἵπ εαιεδίτῖρυς 

ΤΠΕΠΙΟΣΘΕ, Τία Ἐιτῖρίάες αρεί ΏΙΠΑΘΕΙΙΤΩ 
ἐξήκοντα, 4ἀάπα ΗΟΠΙΕΓΟ {ΛΠΙΙΠΙ σεντήκον- 
σα Ὠιπηθτεπίυχ. «Ἀτγοάσις. 

ἐξήκοντα νπας] ἩᾷοίήθΓο {(αΠέΙΤΑ σεντή- 

Ἄοντα πιππθταπίωχ. ο επῖτα 1]]ο ΤΠ. β’. 
246. 

οἱ δ' ἄρ ̓ ᾿Αήνως εἶχον ἐὐλτίμενον πτολ{εὪρον 
Δῄμον Ἔρεχαπος, µεγαλήτορος . το λ. 

Τῶν αὖ ̓ ἡγεμινευ υἱὸς Ἠετεῶο Μενεσβεύς, κ. 

πο λο 

Τῷ δ᾽ ἅμα πεντήροντω µέλαιναι νίες ἔποντο» 

ἸΑτοὶς υἱ ᾽Ακτὴ, (11ε|. 1675.) οἱ ᾿Ακσαῖα, 

(εοσῖο ΠΜοτα]ῖς Οτεροῖα» ππεβῖα) νοίω5 ηο- 
πηΘΏ ο5ί Αίῑςα, Ῥοδίεα ᾿᾽Αττικὴ ἀῑεία. ν, 
Φί4ΡοΠ.ΙΧ. 599.5, Αρο]οά. ΕΥ. Ρ. 1191. 
8. Τ. δ. Ῥαμσαπ. Αίῑς. ς, 9. Ῥ]π. ΙΥ. 9. 
Οπέοτυπα 4ο Τ]εςθεο οἶασαιε Π15, τοβας 
σε5:ῖς οσθε, ν. Ῥ]ιίατοὮ. πι. ΤΠοςεῖ ΟΡΡ. 
Τ. Ι. οὰ. Ἠεϊδ]ς. ει Μειγοίαπα Ἠρτο αἵῃ- 
συ]ατῖ Ἱηβδετίο ΤπΠθδαυτο Οτοπονῖαπο, Ἠ. 
Χ. 465. 55. ἑξης Ῥτοχίπιμπα Ῥο5ί Ί]]ας Ἰο- 
εἩπη {επεῦαί ---- ἔναυλόχει, λόχος Ἰηδίάϊες, 
ωηπάς λ2γεύω Ιηδίάϊας ίταο, ἀεϊπάς, απῖα 
{α1ΐ5, ααὶ Ἰηπδιάῖας φιταῖς, ἵπ αλ(ιαο Ίοςο 
5οᾷοί αυί ουδαέ, πέ οΏδετνεί, Ἠϊπο οπαΏ]πο 
ΠοΓίο φεάοπάἰ ΙΠ 6ο ν. Τοπηαπεί Έχσο Ἡ. 
1. ἆᾳ πανῖριις οτΙέ εἰπιρ]οῖίοι 5εἀθτε, 5ία- 
Ποπρπα Ἠαβετο, τιπάθ ὁ καὶ ὦ ναύλοχος, θἳ 
σὸ ναύλοχον, Ίοει5 4ἀειι ηανος Ιπδιάρης, 
Ίοσα5 παγίωση φιαἴοπί αεεοπαπποᾶαί15. Αἱο 
Φοριος]. Α]αο. 460. ναύλοχος ἔδρα, αὈϊ 
Βελο]. οχροπίέ Ῥος ναύσταθμµον, ἔνθδα αἱ 
νΠες ἵστανται κατὰ λόχον, σοντέστι χατὼ τά- 
ἕω. ν 4ποᾳάε Τταςμίη. 655. Βι]άας : 
ναύλοχος, εὔδιο, (Ίουας5 (απαυ]]5,) ἐν ὁ 
αἱ νπες λοχώσιν, ἢ ἀναπαύονται. 1άεππαιε : 
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“/ .. / λ 

Έγων πτερωτοῖσω ἅθμωση ετὸν, 
ή ο. / ο/ 

Ἐὐσημόν τε φάσμα ναυοῦτοίς. 
.» -- . ο - / 

Τῶν ΒἙοιωτων ὁ οπλισρρο»' ποτίας στεορὴ Υ’. 
”- ” / 

Πεντήκοντω νἼως εἰδόμιανο 

250 Σημείοις εὐστολισμένας. 

Τοῖς ὃὲ Κάδμος ἦν 

Α]αῑῖς ουττῖρας Παροπς γεπαδίσπα 

Ἐαυκδίάππαιο κἵσπιπα ΠαΙ15. 

Ἐι οχογοϊέυπι Ῥαοίοτυπα, πηασίηας 

Νανος ααἰπᾳιασ]ηία νἱαΙ, 

Ουπαίας οἶσηῖς {ααςίῖς : 

Οπἱρρο ααίρας Οαάπαυας, 

ναυλοχῶν σὸ σὼς ναῦς ἑνεδρεύω, ἢ ἀναπαύω 

καδθισσών. Ἠορ/π. 
950. Παλλάδ ἓν µωνύχοις Ἔχων πτερω- 

τοῖσιν ἅρμασιν, ὅτο.] Ῥαϊαάεηι ἴτι ἐφιιεδίγί- 
ὄιις αἰαίῖ οιγγίδιιδ Ἰαῦοη». Ἰ1.μερδο, Παλ- 
λάδ ἐν Μωνυχίοις Ἔχων πτερωτοῖσι ἅρμασι», 
διο. Ῥααάοπι πι Λ{ιἱοληέε αἰα[ῖδ οιγγίδι5 
Μαβθβπδ. Μωνυγχίοις ε5ε ᾿Ατσικοῖς, υί ποίατα 

ο5ι οπηπῖρας, α Μωνυχία νεὶ Μουνυχία 
(Ἠρρο]. ν. 768.) Ροτία Αιεΐος.. Ττερωτὰ 
ἅρματα, αἰαξ οιγγιδ, 5δαπῖ παυεδ. ΕκεΠ]- 
Ρία ςυπέ ὐίθο. νυγίσις ἴτεν α]της» 5Υ]- 
Ίαρα: νοεῖς Μωνυχίοις, ἴπ Ῥτοπαπ{αίίοπε 
Ῥτο ἆμαβας 5οἶαπα δυπέ Ἠαροπάα.. νἷά, γ. 
194. Ματ]. 

µωνύχας.] Ῥεείο Τηΐετργςας, εγιεεκγίδιια. 
Ῥα]]αάσπα ουστα νοείαπα ε/Ηπσοετε πλος εΓαί, 
αυῖα 1π61σαπίοτηαε]ία ἐπήλασεν ᾿Εγκελά- 
δῳ ἵππων σὸ ἅρμα. Ῥαμδαῃ. Ρ. 975. ]. 54. 

ΑΓι05. 
Ῥα]]ας β]ια Φον!» (11. α’. 909.) ες Ῥά]α5 

εαρ]ίο Ρτοσηαία (Ἠο-. Τποος. 994.) ἆεα 
εταί Αίεπατυτα (αθε]ατῖ, απάο ο]ας εατα 
εοπηπαῖδδα ογαί εἶαςῖς ΒΙΗ ΤΗρεοι. Α ΜΙ- 
Ἠθινα οπῖπα (Αθήνη) δἶπο ἀαὐίῖο ατὸς Ί]]α 
Ώρπαεπ αεοθρίί, οί 5ασΓα εταί. ν. Ὦλ1δαη. 
ἵη Αῑῑεῖς, Ἐαδίαία, αὐ Ἠοπιεγ. Ρ. 485. ᾿ 
εἆ. Ῥαδί]. Ὑαττο αρ. Αισ. ἆθ οἰνίί. Ὁ. 
18, 9. Αρο]]οάοτ, 111. 14. Μουνείας ἴπ 
Αλοπῖς Αῑῑοῖ5. (Έμεσαιτ. (ποπον. ΓΥ. 
817. 55,) αέ Οοετορία (Τ]ο5. Ο6τοπον. Ἱ. 1. 
Ρ. 906.) εἰ Ἐοτίαπα Απΐσα (]. 1. Ὁ. 1677. 
9ς.) Μώνυχος ΡοΥ 5ΥΠΕΟΡΟΠ ΡΓΟ μνώνυγος, 
Ὡς μιώνυξ ῬΙΟ µονώνυξ αὈ ὄνυξ, απὶ απίσαπι, 
σομάατη, Ἰπαϊἰνίάμαπα΄ πηρι]απι Ἠαῦοί, 
Βυ]άας: μώνυξ" ὁ µονώνυξ, καὶ µώννγες ἵπ- 
σοι μώνυχα ζώα, ἵππος, ὄνος, ὀρεὺς (πηυ]α») 
εεπ. λ. ο αριᾶᾷ ἩἨοπιεταπι ΠΠ. /, 127. 

µώνυχες ἵπποι. Δά απεπι τορροχ!{ Ῥαῖάας 
ἵη σ]οξςα πιοᾶο Ἰαμάαία, 5οἆ Ίου Ίρ8ε αὉ 
Ἰπίρρ. Ποπ θε ποίαίι. Μαπκ]απάας 
ππανυ]ί Ίασετς: 

Παλλάδ᾽ ἐν Μωνυχίοις 

ὌἜχων πτερωτοίσιν ἅρμασιν, εἴο. 

Ῥαἴαᾶεπι ἴπι ἸΓιίσλτϊς αἰαξῖς οτττύιι5 ᾖνα- 
δεπδ. Εἰάεπιααθ Μωνυχίοις Ε5ί ᾿Αττιαοῖς, 
εὲ στερωτὰ ἅρματα πανεδ. ΛΜιυιγοἰία επῖτω 
οταί Ῥρατς αποῖς Αἰπεπίεηςῖς επτα Ῥοτία, 
οαῖ πίπον παπι Ῥίαις, ν. Ἐπασγα[ά. 
1, 9. Ρ. 110. Ῥίταβο, 1. 9. Ρ. 2595. Ῥαα- 
φαᾳ. Αίῑο, Τ. Οοτπε]. Νερος Τηταδγυσ]. 
ς, 9. ν. οί δίαάυτα ΤΠεραῖά, ΧΙΙ. 615. 

. Πορῄα. 
951. 9 εσὸν φπϊἁ 5ἳς Ἰος οσο, Πεπιο ἀἰκ- 

επῖε. Ί,6σο: πτερωτεῖσιω ἅρμασ, εὖ στον ---- 
υέ οοπβιταςσξίο δἷέ εὔθετον φάσμα, εὔσημόν 
σεναυθάταις. εὔ» τον, }ζε]γε) υεπιιδίε σοπ- 

εἴππαέιιπι νο] οοπιροδίέαηι. 
1,εσεπάιτα: πτερωτοῖσιν ἅρμασ᾽ ὤνθετον. 

Ἠαθεπς ἴπ εφιιεδεγὶ αἴαίο σιγτιι ἀεαἰσαίιπε. 
ἄνθεσον ΙΟ ἀνάκφετον, ἀεαϊοαέιπι» Φὶο ὤν- 

Ὀέντων ΙΟ ἀναθέντων, Ὦαἱ58η. Ῥ. 180. 
Ῥχοχίπιο γοῖςα ΠΙΩΙΙΠΙ γε ΡΓΟ τε. 

λ{ςπ. 

959, Εὔσημέν τε φάσμα ναυθάταις.] Ντα]- 

Ίεπι, Εὔσπωόν σι φάσμα, Πῖ ἄσπττόν τι αἲ- 

µα, Βοβῥος]. Τγνασβῖη. 978. παρ ένος, 

σπάγκαλέντι χεημα, Τείαη. ια]. Ματῖη, 

Ρ. 947. οἱ ἵππιπηετα ε]ασπασά!, Ῥορϊί Ἰαπο 
ΠΙδΙΤΟΡΊεΠ αὐθ»έ Ἰπίοσει ᾿Επφδὸς β’. 

Ματ], 
ῥάσμα] Ῥαρτα 949. σημα. εὔσημον ααοά 

Ῥοπαπα, {αιδίαπι οΊποΠπ Ἠαροί, Ρίο ἀε 
εἴαπποτε ανίπα Ῥορλοε]. Απᾶςσ. ν. 1031. 
Οαίρτα ἆθ (αῑϊ σήµατι Υ. αἲ υ. 243. ναυ- 
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Χρύσεον δράκοντ᾽ Έχων 
᾽Αμϕὶ ναών κόρυμθα" 

Λήΐτος ὃ ὁ γηγενὴς 
ἍΑρχε ναΐου στρωτοῦ’ 260 

5 / 3 Ν / 

Φωκίδος ὃ ἀπο χ9ονὸς. 
. ο -” ε) ”/ 1”/ 

Λοχκροις δὲ τοῖσὸ ἴσας ὤγων 

ΑΙΓευΠΙ ἀγαςοποαπη {6ηΠ6Π5, 

1η πανΙάπΏ τοδεῖ5 θΓαί; 

1,εἴτας Υοτο {ετῖσεπα 

260 Όικ-ογαί πανα]]ς οχθΓοϊέις: 

Ἐμοεϊάϊ5 νετο Ῥοπο οταί {αχρα: 

Τ,οστῖδαμε ογάϊπαυαί Ραγο5 ΏιΙΠΕΥΟ ἆισεης 

βάσης, Ἱ. ᾱ- υάντη. ο σαρῖας αριά 
Ἰοδίταπι εί Βορμοείεπ οεουσσίέ. 

Πορβη. 
955. ὄσλισμα] ΑΗΒΙ ατπηαίτα, αρΡραΤᾶ- 

έως Ρε]]εις, Ἡ. |. εἰαδῖ, ΠἨορβη. 
954. νπας εἰδόμαν, Σημείοις ἐστολισμένας. 

Τοῖς δὲ, διο.] Οοἆά. ει Εάῑι. εὐστολισμέ- 

γα. Ίμεσο εί ἀϊδίάπσιο, Πεντήκοντα νπας 

εἰδύμαν. Σηωειον εὖ ᾿στολισμέναις Ταΐσδε 
Κάδμος ἦν, δια. Ὑεγδιας φεειιπάις ο5έ Ταπῃ- 
Ῥας ἀϊπιείει ασαία]εοῖας. νά. ΑΠΙΙδίτο- 
Ῥμει. 1μορὶ Ροϊεςί ἀῑν]είπη, Ταῖς δὲ, ῬΓο 
σαύταις δὲ, Ιῖδ Όεγο. εὖ ᾿στολισμέναις, μυ], 

ᾖδη ᾿σπαρμίνα, ῬΙΟ ἐσπαρμίνα, ΑΠΙδΙΟΡΗ. 
Ερήν. 1140. 1 ΡΤο ἢ συχεῖν, 5οτ]Ὀ. ἢ ̓ντυ- 

χεῖν, Ἱ. 6. ἢ εὐτυχεῖν. «Ματ. 
956. εὖ ᾿στολισμένας. Ἱ. 6. εὖ ἐστολισμέ- 

γας. Εά. Α]ά. εὐστολισμένας, απἀς Βεαι]- 

σεχ ἐστολισμένας. Ἀοη ἀἱφρ]ιεετεί : 

.” εν ν 3) / 

σηµει οδί ἐστολισμένως" 

οἷς γε Κάδμος ζν, 

χεύσεον δράποντ᾽ ἔχων, 

ἀμφὶ νωῶν ---- 

σηµεῖα ὅδια, δἶσπα Γαμδία. νιά. αἆ ΤοηἨ. 
101. σηωεῖα ἐστολισμένας, Ὁξ σκευἠν ἔσταλ- 
μένοι, Ἠετοάοι. ΤΙ. 62. ἍΆΜιςς. 

Ἐστολισμένας] Τια τεείε (οἀεχ Ηεἰπεῖο- 
Βεα]ϊσοετίαηι5: «ϱἱ8Τε εὔστολια ένας Τε]ε- 

οἳ: ΏΟηΏ εΠΙΠ οχδίαί εὐστολίζω, 9εὰ εὔστο- 
λος 6ἱ εὐσταλὴς, καλῶς ἐσσολισμένο. ΙΔ 
αυίθπα εχδίαΓεί εὐστολίζω, φοτιρετείυς κπὺ- 
στολισµένας: εί Τοηῖςς τοπέετειυγ αισ- 
πΙΕΠ{ΗΤΙ. ΛαΥΛΕΣ. 

Ῥατηοεῖις το]]οῖί εὐστολισμένας απῖα ῬΡι- 
{ἰ8ΐί ΏΟἨ θΧΣίατθ ν. εὐστολίζειν, 5εἆ εὔστολος, 
(ν. ο. ἆε πανῖ οπεχατῖα Ῥεπε ἱππαμοία ᾱ- 
Ριά ΑΡοΙΙοῦ.) εὐσταλὴς, καλώς ἔστολισ- 

µένε. ἙῬαοία Ἰπίοι Αίάῑσαπι Τ,ογῖάριω 
Ῥμοοϊάεππαια κἴία, εἶας ἵπ Μεάίειταπεα 
Ρατίο ο5ί Τπεραξ αχ05 Βαοἰῖα Ῥεϊταατία αἆ 
ἹεπιεπΙπῃ Βάνα εἰατίδοῖτπα, ν. Επ. 4. 
7. Ὠϊεῖεαχ Ίωο α Οαἀπιο Ασεποσί - 
ο ᾿οοπ(]ία, 4ατο εί αετορο]ῖ αἀ]αοεης 
Οαάπιοας ΠΟΠΙΘΏ οοτνανῖέ, ν. Οογπε]. 
Κερ. Ῥε]ορίά. 6. 1. Ῥαμδαπ. Ῥωοί. 9. 
δ. οἳ πο» αἆ Βορ]οο]ς ταση. 116. 
Ὀπάο Ἡ. 1. ἵπ πανίαπα γορύμβοις ἀῑεϊατ 
Οατηιις {1556. Οιιοά αιιίέοπα Ἡ. 1. παίΓ- 
ταίυς δράκρντα χρύσεον Ἐχεῦῶ, Ίος Ῥεγίῖ- 

πεί αἆ {αρυ]απι ἴ]απα, (ΟνΙάϊο Μείαπηπη. 
11. 14---120. πατταίαπι͵) αιια ἀταεοπεπι 
Ἰπίογ{οςσϊῖ5ςε {ογίιισ, ου]ας5 ο ἀεπήρας, 58- 
ἀοθπίο ἸἨΊίπθγνα ἵΘιγα πηαπάα(ϊς, Ἡοπαῖπες 
αγπηα ρτοστρςςί 5απί, υί {αῦυ]α παττοί, 
4µοχπα ραῖς αἰίηια οἳ ἵη χρο οχσίγαεηάα 
αἀξαῖιε Ὁπάε αὖ μ5 οπαπάας ρου]ο Ρο5έ, 
ν. 959. γηγενὴς ἀῑεῖέαχ, ποίαπίε Ῥτοάφο. 
γ. Αρο]]οάοτ. 111. 4. οί Ἠυηκογ. αἆ ἨΥ- 
σῖπ. {α0. 6. Ῥαυσαῃ. ῬΒαυί. ρ. 719. εί 7589. 
({οἱ. 290. Ππ. 44.) εοἳΙ. Ῥαϊαρ]αι. {αΡ. 6. 
Ῥοποσα (Ἠ41ρ. 709. 55. Ἐπῖρ. ΈΠΦΠΗ. 
647. 55. Ίρίαιια Βεμο]. Τίεπι 1ρίά. 947, 
955. ΒιρΡΙ. 715. Βαεςμ. 168. Ὠιοᾶ. Βΐς, 
4. κορύμβον. Υ. Ἠθδγοῃ. Υ. κόρυμθον. εἳ 
κόευµβοςε νετίεχ νΥ. 6. πιοηῖ5, ἀεϊπάς κ. ε. 
Ἱία νοςαπέαγ πανῖαπαι Ρρατίες δχίτεΙηξ», 8. 
Ῥγοπηϊπεηίος, ν. 5ΗΡρία α ν. 940. 5. Ἀάπα 
αιἠάααῖά ἴπ αἰἶααα τα ρτοπαϊηθί νεὶ οπ]- 
ηθί, (Οταςἱ ἀῑκοτε κόρυωβον ἉἘδατα Τ.8- 
απί υίαπίυσ ν. Οοτγτωδῖ, ν. 6, Ῥτο ογΏαία 
5. Ποάστασεϊβ πανῖαπα οοτοπίς, 4θ απο γ. 
ἘἨοβῖπ. Απιϊα. Ἠοωπι. Χ. 20. Ρ. 989. Δ- 
ἨΡ] κορύφαι νηῶν, Φετϊοχϊ ἴΘΠΠΡΟΤΕ ἀκρωτή- 
ρια. ν. 0ε], Ἐαρρε αἆ Ἠοπιςτ. ΠΠ. ή. 941. 

Πορ/η. 
959. λήΐτος δ' ὁ γηγενὴς Αρχιεναῖου στρα- 

ο 
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. / / 

Μαυς Ό]λέως τόκος, χλυταν 
Δ / 

Θρονιάδ' ἐχλιπων πολυ. 
γα / 

σας Κυκλωπ' 069 ἀντιστροφὴ γ. 
ἀ. 

9668 Ἐκ Μυκήνας δὲ 
Γη / ή 

Παῖς  Ατρέως ἔπεωπε ναυθάτας 
ιο ε ΔΝ ει 

Μαών ἕκατον ἠροισμένους" 
Ν »/ 5” 

Σὺν ὃ "Αδραστος ἦν 

Ἄδαγος ΟΙ]αϊ 8115, οἶαταπι 

ΤἩητοπῖαἆα τβεπα τΘΠΙΠ(ΘΠ5, 

265 Ἐκ ἨΜγοεπ!ς γετο Ογε]ορεῖς 

Ἐνίας Απο πηίοῦαί παιιίας 

Οεπίπα πανΙάΏῃ σο]]εσίος : 

Έη «ἴππιι] ογαί Αἀταδίας 

φοῦ, Φωκίδος » ἀπὸ χκονός.] Ὠϊάπσπεῃ- 
ἀωπα 5επιρ]επα Ῥοδί στρατού: ἀεϊπάε Ἰε- 
δεπάμπῃ, Φωκίδος σ᾿ ὦπὸ χονὲς: φεῖ]. εἰδύ-- 

αν ὄπλισμα, εκ 5αρετίοσῖριι5 τορείεπάιπ: 
Ἠωοίογιπι οἴαδδεπι υἱαἱ, σιωῖ ῥγφεγαί Ι,εῖ- 
ἔιδ, οι δραγίογιπι μοδέεγὶ: οἱ υὶᾶί εἶας- 
5εΙΏ 6ἳ έργγα Ρ]ουυχοίὶ. Τα νϊαδίνιτ ΑΡ- 
ευτάυτα νυ]σαία. Λαγλῇ. 

961. Τιεῖυι», Ῥωαοίοταπα ασ, πα]]απα 
ἵπ Ῥμοσεηςδος Ἱππρετίατα Παθιιῖςςο (ταάἴσατ. 
Ῥ]επε Ισίίατ ἀῑδίπσιεπάιπα Ῥοδί στρατοῦ. 
Ὢο ΡΠουρθηδῖρας οί Τ,ουυῖ5 αιοίοχ εδι Ἠο- 
πηθγΗς, ππαππααθ σοηίοπαι αιαάτασίηία 
Ώανες ΙΠπρ]θνϊρα. ἨΝΙΠΙΘΓΙΗΠΙ ΠΟΠ γἱἀς- 
έαχ ἀῑδετίο ΠΠΘΠΙΟΓΑς56 Ευτρίάος; {αη- 
ἔαπα ρᾶτες ΠΙΙΠΙΘΙΟ ἀῑκίςα. Μοπρεπάιιπα 
Τοχίο : 

Φωμίδος δ᾽ ὄπισα ὄχλος 

Λοκροῖς τ᾽ ἔτασσ᾽ ἴσως ἄγων 

Ναῦς ᾿Ο]λέως τόχος ---- 

Τλοεϊαϊς υεγο ἀείποερς εγαέ ἔιγδα: Ι,οοτίδ- 
σε Οἶ[εί [Ηἴιδ ρατες πι(πιΕΤΟ πιαυθξ ἀιιοξτιδ 
ογαπαδαί. ὄπισ»ε, ἀείποσρ», αί Ἠοπῃ, Π11αά. 
/, 51. 

Τ,οσυπα Ἰπ{ε]οϊίογ απίθα {οπίαίαπα πωης 
ἀεπαιμπ Ῥειδαπαςςο τηϊμΙ νΙἀθοχ. Ίμεσο: 

Φωκίδος ὃ ἀτιὸ κ ονὸς, 
» .. -» 3” -. 
Αγχ :οἷς ἔτωσσ᾽ ἴσως ὤγων 

ε, Ναῦς ̓ Οἱλέως τόκος ---- 

Ἐαεῖ]ο ϱαΓ6γΕ Ροςδµπη5 Λομροῖς, 5ἳνθ παπα] 
αλα αῖς Λοκρὸς Υε] Δοκρὰς, πι αἆ (σεῃ- 

ἴοπα, 6 Ὠᾶνος Ἰαδος Ιηδίταχεταί, Ἱπάῖ- 
σαπάαπα Ὀτυῖς Τητοπῖϊ πιρηίίο αὐαπάα 
5ιβ/ΠοΙαί. 

1η Ρεῖπιο ἴΑπΊθη γθίσυ Ἐ]ραϊ ο5ί, 

“ 

απ ποππι]]ς {οτίο 1η5ο]εῃπς ν]άραίιγ. 
σπα Ελρεῖη πί(αο ἀἰοεπάμπα οχαί, οἳ 
ὦπὸ Φωκίδος χ9ονός. νε] εἴῖαπι Ῥ]εηῖις οἱ 

ἀπὸ Φωκίδος χονὸς σταλέντες, Υ6] φύντες. 
Ὑοτυπα εἷς 5ο]επί Ττασίεῖ. νἷά. εἴίαία αἆ 
1οῇ. ν. 116. ἍᾖΜιςς. 

Λάῑπος δ ὁ γηγενλε] Ἠοτπετ. Ῥεπείειπη, 
αἱϊοδᾳιε {τος αἁ]απσῖί; Ῥετ σὸ γηγενής 
αυίσοπ εἰατίέαάο 1]]ας σεποτῖς πιοηδίταίυ, 
πέροία ααῖ εκ δραγεῖς, Ἱ. 6. ο ἀτασοπίς ἀεπ-- 
Εθιας οοτηϊπαιῖς ν]σῖς, ογϊσίποπα (ταχῖε, Ὠο 
ααα τε ν]ἀς, απ πος αἆ ΦΗῤΡΙ. ν. 6868. οί 
Ἐ]ιαηῖςς, Υ. 9465. ἍΒαγπεδ. 

},εἶίμς Ὡοροίοταπ ἀασ, Ες Α]εοίτγ- 
οπῖς (11. β’. 494. ϱ’. 601. ζ’. 55.) Η εαιηῖας 
πηοηΏοί, ἵπ Ετῖρίάς πι]]απ Πεν Ῥμοσθῃ- 
5ἵαπη ΠΙΘΠ{ΙΟΠΘΠΙ, 5δεά 5 αρα, ας 1.0οτεή-- 
5ἱρα5, ῬγαΕαῖ55ε υϊάετϊ ΑΊασεπι, ΟΙεῖ {- 
Ἠμπα,  ΈΏματο 5 4µοᾳιιθ Ῥροδέ στρατοῦ 
Ῥυποίμπῃ, θέ Ῥοδί χΘονὸς Δίᾳαθ Λοκροῖς δὲ, 
Ῥτο 4ο 1ά6επη Λοκρών δὲ Ιεσοπάπτα ριίαῖ, 
ΕΟΠΩΠ1Ε, Ῥοπεπάωσπη οθηςοί, ἸἨΜίπιις τθςίς, 
εοάεπα Ἰμάΐσε, Οαπίοτας εἰ Βεαἱῖσες Δο- 
αρὸς 5ετίρυπί, ρτορίετοα, αὐῖα σὸ δὲ ςίαίῖπι 
φοαιίατ. Ἐπαϊάεπω Ίαπῃ επιεπάαγεΓαπα 
πέ Ἠεαιμίας Ἡ.]. Ἠορβα. 

9639. Λοκροῖς δὲ σοῖσδε Ίσα; ἄγων Ναῦς 

Ὀιλέως σόκος, ] Ὀσα]ῖσ. οί 6απίος, Λοκρὸς : 

ἨσοαίΠῖας Λοκρών. Ἐοτίε Λοκρὰς ---- ἄγεν. 
Τοῖσδ 5 Ἡοεορπδίδας: ηῖςί ααἷς τηα]ῖε 

οτα:σ2’, 50. ναυζί. νἷὰε Ἠοπηςτ, Οαία1, Ναγ. 
ν. δΙ. 41. ῥὶ τοπεαίωχ ἄγων, δαϊηέε]- 
Ίϊσε ἦν. «Ματ. 

Λοκροῖο] «ΑΠίΕΓΗ5 Λοκρὸς εξ Ῥεα]ΐσογ. 
Ἅαγπες. 

σεῖσδ, 5ο. ὮῬλουθηδίρας, ηῖςϊ αῖς ππα]τε 
παῖσδ, 5ο. ναυσ.  8ὶ τεπεαίυτ ἄγων, 
εαρίπί, ἦν. Οσφίετυπι αραιά Ἡοπιοτυπα 
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Ταγὸς, ὡς Φίλος φίλῳν 

270 Τᾶς φυγούσας μέλαβρα 
Ῥαρθάρων χάριν γάμων 

Όυς, υέ απη]σι5 οΠα απηῖςο, 

270 ΠΠε]οπώ Ἱ]]α5 αὖαι ἀεσεγαεταί ἆοπιατα δια, 

Ῥατύαταταπα σταίῖα παρΙαταπα 

ΤΙ. ϱ’. 494. 517. ἆασες Ἑροεεπεῖυπῃ 5υηί 
Φεμεῖς οἱ Ἠρίδιορμιας, 81 Τρί, ααϊ 
Ῥμοεεπσος αμα ἀτασιπία πανῖρας αἆ Ἔτο- 
ατα ἁωκοτιπί. Ἱ. ]. εο]]. 594. 5. Ἐτατεν 
Γοϊδιπι ποτηϊπαπέαχ Ῥαοίογαπα ἆαςες Ἐ6- 
πεῖοις, Ατορεί]αας, Ῥτοίποφπος, εί Ο1ο- 
πῖμς. Βίο οπῖπα ἩἨοππετας ΟαίαΙοριιπι 
πονίυπα Ἱποῖρῖέ, ν. 494. Βλιοτῶν μὲν ΤΙηνέ- 

λεως καὶ Λήΐτος Ίρχ/σν, κ. σ. λ. Φπῖξααε Ἠο- 
τυτα ἁασιπα αὐζποιασίηία πανίοας Ῥτᾶ- 
οταί, ἵη αυῖνας αἸπσι]]5 οοπίυτα εί υ]σίπᾶ 
Ίωνεπος εγωπί ν. Ἱ. 1. 509, 5. Τρίάσπα γ. 
δ27. εί Υ. 954. 

. ΄ η ... , 
Λομεῶν δ᾽ ἠγεμόνενεν Ὀ.λήος ταχὺς Αίας 

-- ) ” ΄ ΄ -- ” 

Τῷ δ ἅμα τεσσωράμύντα µέλαίναι νήες ἐπόντο 
-. 

Λοκεῶν, οἳ ναίουσι πέρην ἱερης Ἐὐβοίης. 

Ὦο Αἶαεθ Οσῖ βΠο νά. 5Ἴρτα αἆ ν. 
195. Ἰσῶς, Ἱ. 6. ἰσηοίθμου. ΤΗγενής, (ΟΥ- 
εἸορ. 6.) απο ερϊ]είο οππαίας Τ,εῖας, 
πο Παίοπα σεποτίς εἶις Ιπάῖσατε νΙἀείαγ, 
αμαίεπις α δρατίῖ», νἰής ο ἀεπᾶθας ἀτα- 
εοπίς Ῥγοσπατί. οπἴσίποτα αχ. Ύιά. 
αυ Ἠαο ἆε το 5πρτα ΤποπΙῖης αἆ ν. 
907. Ἐτεπίτη εκ Πῖς ογἴππᾶΙ πουῖ]Πςιπηϊ 
ΤΠεβαπογυπη ΟΠΙΠΙΗΠΙ Ἠαδεραπίσ, πάς 
Αάάς αραιά Νοπίμτη: --- αὐ Ι)γαοσπίς εν 
δίγρε αγπιαία ἐπαγαίμ5, 6επεγε «πιϊφιῖογ. 
γ. ζαπι συΠμε]παῖ ὙεγΙδπηπῃ, ΤΙ. δ. Τόκος 
(αέ σέκος, Ἱ. ᾱ- σέλνον, υἱὸς)) Ατίσπιϊάοχο 
(4. 869. Ρ. 245.) πποπεηίθ, καλεῖσαι πᾶς ὁ 
γεννώμενος παζ:. Ὑ. π05 αἆ Ογε]ορ. 48. οί 
161. Πορ. 

964. Θρονιάδ ἐκλιπὼν πόλιν] Βετῖρεῃ- 
ἀυπι, ΘρονειάΣ, ερεπίηεςὶ Ῥοδίῖσα. ΘΆρονει- 
ἂς πόλις εδ Θρόνο Ἡοππετί, Π]αά. Ε. 655. 

2ΗαγΚ], 

Θρονιάδα] Ἠοτη. Θρόνιον νοεαί Π]αά. β’. 
γ. 9696. «ΛΏαγΥγι6δ. 5 

ἐκλιπὼν, νεηῖί εκ --- ΘρονιάΣ Ἠ οπιεγης 
ΤΙ. β’. 555. νοσαέ Θρόνο. Ἱατκ]απάις 
1άθο Ἰοσεπάιπη ορΏδεί Θρονειάὸ ερεπίῃο- 
ἵ ροῦσα, (απεπα 5οᾳυσίέις θυπ],) Θρο- 
φειὼς πόλις εδ Θρόνιον Ἠοπηθγ. Πας 

Ργοεῖραα Ἐρϊοπεπαίάϊοτατα ατῃς οδέ, αααπα 
Ργαίοτβυ{ απηπῖ5 Ῥοασπίμςδ. ν. Ἠοπιε. 
1. 1. Ῥππ. ΤΥ. 7. ΒαςΡοΙΧ. ρ. 295. Τ- 

νῖι» ΧΧΧΥΙ. 90. ῬαιδαῃΠ. Ἐλίας, Ι. 99. 
Οη]άας: Θρόνιν ατὸς οσί Τ,οετ]αῖς. ῬΦο]]ϊσσί 
1,οσγίς οί ἀάρ]εχ, οὐδοτναπίο Ῥίάαβοης, 

(ΙΧ. Ρ. 987.) Ῥατς οἰ[ογίογ οδ Λοκρών Ὀδο- 

λών, Ἰ,οσοχυµπα ΟἼποΙασώτα, Ἰπίο {1ο- 
απι εί Ῥ]ουϊάεπα εἶία, μεγίον (1αΠ5 Ῥας- 
ηβδδΙΠΙ Ρτουυγῖέ γειςας ΈΠοτπποργ]α, εί 
αἆ Επαίραπα Εαδαα ρεταποί. ἨΗϊ δυπέ 
νεὶ Οριωιζῖ, ααῖ αἆ τηατο Ειροῖσιπα Ἠα- 
Ριίαηί, νε] Πρἰοπεπιά{ἰ, αιϊ αἆ παοπίεπα 
Οποπιάστω Ιπεο]απί. ΑΙ οπιπες5 ἵταπς 
Ῥαγπαδδιπι Ἱαρμαπίος Ερ]οπεπαΙἁ1οττη 
ποπηῖπο α[Ποϊαπε. ν. Ῥεμοι. Ῥιπάσα ϱ- 
Ίγππρ. ΧΙ. Ώλοςί ἀεπίααο (ν. 261.) Ἱη- 
ίεγ Ῥαοίος οί Τ,οεγος εῖἴα, οἵἶτα Ιπάε α εἷ- 
πα Οοτῖπίμίαςο εδαᾳμε αἆ ππατο Εαροϊσυια 
Ῥτοσυττεραί, αἆάαο ΤΠοτπποργίας, εί Ἡ- 
ἀαπάιπα ΏΙοηγδίο Ῥετίεσείσε, ν. 458. Βεά 
Ῥοδίεα ῬΠποεεπδίαπα τοσίο αησιςδάος εδ 
τοδάϊία. ν. Ῥαμξαη. λος. δ. ἍΠορ[η. 

965. Κυκλωπίας ἵπ (ο. ἙῬ. θοηρίίατ 
Κυκλωπειας. αγ. 

Ἐκ Μυκήνας σῶς Κυκλωπίας] γυἱάς 5ι- 
Ῥτα αἆ ν. 54. ΌἈαγπες. . 

265---267. ΊΊγεεπα, πίετάνιτα εί Μυο- 
χήνα ΠΤΤΠΟΤΟ 5Ιπσι]ατί Ἠοππετ. ῆ. 5’. ὅ9. 
1η Αγσο]ίάε οἵία, τορηϊῖ οἵνη «αραί, οἳ Τε- 
σῖα Ασαπιεπηποηϊς α ρος(ἵς φαΐ» εε]ερτα- 
ία. Ὑπσῃ. Ίπ. ΥΤ. Ξ99. «4σαπιεπιποπίΦ 
Ἰήψοεπα νοεαπίατ. Ἠυ]α5δ 4αοαα6 υτρῖς 
πησηῖα, αωία α Ογε]ορίρα5 ριίαπίέαχ ϱκ- 
είτηεία, Κυκλωπίαι ΠοΟπΙΙΠΑΠΙΗΣ, αυα ἆθ 
χθ Υ. 5ρτα ν. 153. Γμίις πεί, (αέ 5ι- 
Ῥτα ν. 90.) ΑΡΑΠΙΘΙΙΠΟΠ, {ταίοτ Ἰοπε]αὶ, 
(ᾳαατα Ἱέεταιε Αίπάα πυπεαραπέ,) 
τεκ Ἰ{γοεπατατ.. Ἠίε εἶπα {παίτο Ῥος 
{οίδτα Οταεῖαπι Ῥτοίοσέως εδ, τ{ εἰνιίαίες 
ππονοτθέ, τί ραγίίοῖρε» Πετεπί Ρε] Ἔτο- 
1πῖ, (Ο4. ω’. 115.) αποά εἰ εβεεῖ, εἶας- 
αςε 51) Ιπιρεγῖο 5ΙΣΩΠΙΟ εἰαρεῖς 6ταεεα επᾶ- 
νίρανϊ, Ίατς οἳ ἀεπιαπάαία ππακῖπια εταῖ, 
ηανος οπΊπα, πί οἱ Ἡ. 1. Ιοσίπιας, οεπίιπα 

ΏΙΠΠΘΙΟ ἁωερναί, Τια Ἠοιπετας ατα]. 
ηανῖυτη (β’. 569.) 

Οἱ δὲ Μυμήνας εἶχον, ἐὔκτιμένον πτολ{ε»ρον, 

᾿Αφνειόν τε Κόριν.γον, ἐὐμτιμένας τε Κλεωνῶς, 
Ὀενειάς στ’ ἐνέμοντο, Αξαιβυεέην τ᾿ ξεατεινὴν, 

-. 
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Πρᾶξιν Ἑλλὰς ὡς λάδοι. 

Ἐκ Πύλου δὲ ἸΜέστορος 
/ 

Γερηνίου κατειδόριαν 

ΤΤεαεεϊροτοί Οτεεεῖα εοππρεη5αΠοΏεΠ!. 

(οτεπῖ, ν]άϊ 

καὶ Σικνῶν', ὅ8᾽ ἄς ᾿Αδρηστος πεῶτ' ἔωβασί- 

λευεν 

οἵ 3’ Ὑπερησίην σε μα) αἰπεινὴν Τονόεσσαν, 

Πελλήνην τ' εἶχον, 4δ Αἴγιον ἀμφενέμοντο, 

αἰγιαλόν τ'᾽ ἀνὼ πάντα, μαὶ ἂμφ Ἑλίμην εὖ- 

εεῖαν. 
τῶν ἑχατὸν νηῶν Άρχε Μεείων Αγαμέμνωνν 

»Ατρείδης' ἅμω τῷ γΞ πολὺ σλέστοι μα) ἄφισ- 

τοι 
ἡ 

λωοὶ ἔποντ'. 3. τ. λ. 

Ὅ.ψ. 5ααοΡοπ. δ. Ῥ. 956. οἆ. 0ᾳ5αιὈ. ναυβά- 
σης (5αρτα 959.) ἐπιβώτης ἢ ναύσης. ιά. 

ΠΗορ/π. 
968. σὺν ὃ "Αδραστος ἦν φαγὸς, ἃο.] Ὦε 

Μεπε]αο Ώας Ππίε]Ισοπάα ε5σο ταϊΒῖ 41ο- 
απο νΙάεπέωτ. Οἶαταπα ο5σοί δἱ Ρο "Αλρασ- 
σος φοτῖρεαπα Εαῑσθί ἀλελφός. θὰ ας 
Ρτοραβί]θπα οα155ατα (απέας σχιέα{ἶοπ]5 Ροί- 
ε5ι τοάάστο2 ἘἙαάσπι ἀῑβει]ίαιο ρτοπηῖ- 
ωχ ὕσαρχος Ῥορ]οσ]ΐ, Α]άς. 1129. Χαπα 
ἀγαστὸς, ἆγανὸς, οί οἴπηί]ία, {ου ἨΠΟΠ 
σιιπέ ππρη/ίοπο ἀἶσπα. ΜΙΠί ]οσ15 Ιπππαε- 
ἀϊσαυϊ]ς νϊάείαχ, Ισοί 5εῖαπα ντος ἀοείος 
1η ἀϊνογειιπι αὈίέατος. Έδο ποϊηίπια ἁι- 
Ρίο, ααῖω παμ]ία, εἰίατα εογπΏ απ 86Η- 
δυΠ1 Ῥοππα οοπίποπί, εί {π απῖδις εοἩ- 
ου απί ΛΠ88. Ἱπτεγροίαία ἔαπηθνι οἶηί 1η 
μ5 ἘὈταππαβδιας, σι ἵπ ας Απιζυῖς 
Βοηρίο ας. Ἐκεπαρίαπῃ εἵέ ν. τὰ. 

Μαγᾖ. 
"Αδραστος] Ἐας]]ο Ιπιθ]]]σίέαγ, Ῥοδίαπα 

4ε Αἀταρίο, Ῥο]γπῖεῖ 5ο66χΟ, ηοπ ]οᾳ11, 
υροίο απ Ὀτενί Ρος εαρίας αὖ Ερίσοπϊ5 
Ἐ]ουας πποτέεπα ομίοτή. ΆῬαμδαῃ. ϱ. 41. 
1. 14. Εὰ. βγΙυ. Ὑονυα ὧς φίλος φίλῳ Ἱῃ- 
ἀϊσατο νὶἰάσπίαν αἰἴαασπῃ, ααῖ «αιι5δας Ἱπ]- 
πηϊολ άουτ Ασαπποτηποῦε Παβρεῦαί, ᾳαας 
έαταοπ Ῥυυ]ῖςο Ῥοπο ρορμοῦπθχαί. Τά εσο 
αἆ Αἁτασίωπη τοΐοτο, Ῥο]γηῖοίς ΒΠατα, ϱἱ]- 
ας παρπαϊπίέ Ῥαϊμσαῃπ, Ρ. 65. Εά. 9γΙΟ. 
ααᾶρρο αἆ α,θπα τοσπΙπ Αγρίνοταπα α 
Ῥε]ορίάϊ5 Ίαπα ουοωραίατα Ἠατοά[ίατ]ο Ίατε 
Ρετήπεραι. ο Ηϊριοία Αάταςα οί ΑΓ- 
σἹνοτυπα, ἄοφαε Ατοῖς οἰνίαίε αὐ Άσα- 
ΠΩΘΠΙΠΟΠΘ αυὐασία, παυ]έα εί φοἶαι ἀΐσπα 

.. 
.- ..ν 

Ἐκ ΕΥΙο απίοπι ἈΝεςίοῖς 

Ἠαῦοί Εσία(δῖας Ίο. Ι. Ῥ. 358. Ἐν, 

Ῥοπι. Ψιάς οίἴαπα Θ6Πο]. Ῥίπάας. αἆ επι. 

ΙΧ. δυω». γ΄. ἀεπῖααε Ῥίταῦοῦ. 10. Χ. Ρ. 
496. Α. Μιας. 

Σὺν 2 "Αδραστος] Ῥτοάσις Ώωπο Ῥυαίας 

ο-ςο ]απη, αι1οπι Ἡοπαετας ἀῑοῖε οἵτα ]- 

ογοπε χσπα55ε: Πο5 Υετο Ἠίανα απίο Ἔτο- 

Ίαπα {ΕΠΠΡΟΤΑ ἀθέιποίιπα φία(αῖπαας; Ὥος 

αΠωπι ἄτασοπα Αάταδίάτηα, Α σαπηεπαποπῖ 

αταϊσυπα, αῦ Ἠοππετο πηεπηοτατῖς 5εᾷ νε 

ἵροατα Εϊρίάσπα ἀεοερίαπῃ ὤᾳις ας Ώτο- 

ἁσπη, νο] ὤλραστον ποιος αρρεἰ]αᾶνιπο, 

Ίᾷδια γα]ετ», ας ἄτρεστον: εί Μεπε]ασπα 

ξταίγοπα Ἠάο εἰση]βσατι. Ἐρίαιμίας απέεπα 

«οσίοτίᾳαε οπηπθς υείεγετα Ἠ]απι Αάτας- 

θωτΏ, απῖ εχοτοϊέαπα οοπίτα Τπερας οἱ Ε- 

{θοο]επι ἀασῖς, Φίογοπῖ5 οἶἵπι τΘσεΠΗ, ΏιΟΧ 

Απσοτιπη, ασποφουπέ: Ώοο ατα Ἠοπης- 

τής πον]ε, εχεερίο πο το]απασπα ΡαΓ- 

ἄσπα, αὖ 1ρ5ο Ασαπιοπηποπο Ἰηίετίοςίο. 
Φαγπ6Β. 

Ώο Αἀτασίο ν. 5ωρτα αἆ ν. 944. ----"Αδ- 

ραστος] Μα]]οπι ἀδελφὸς, 4ποά Ίατη γ]άεο α 
ΜΠατ]κ]απάο Ῥτο]αέασα, (αἱ ααϊάετω Ίοσαπα 
Άπς Ππππηθάϊσαί]επα οθηςεί,) οαῖ ορροπῖέ 
Κοελ]οτας Ίος, ἀο ἐταίε Ασαπηεπιποπίς 

πο Ροϊαῄςςο ἀῑοῖ οαπα «οπ/αποέαπη Πιςεε 

ὧς φίλον φίλφ. Οποά, πα Ῥεπο οοπνεη]αί 

επ 1]]ο αίετο Αἀγαδίο, οθᾶϊε 1η δεπίοΠ- 

εαπι Μιρστανή, Ἐιραθίας ετείείᾳιε 

οπωπος νδίθτοπα ἴ]απα Αάταδέαπῃ, απ οχ- 

ογεϊέατα εοπία Τμεῦας εί Εέθοσίεπο ἀασῖε, 

ΦΙογοπῖς οἰίπα τεσεπα, πηοχ Α1ρΟΤΙΤΩ ας- 

ποδσαπέ; πες αΠ σπα ἨἩ οππεγας πονΊέ, οχερ- 

{ο απο Ττοίαπασαπα ραταπη, αὖ 1ρ5ο Ασα- 

ππθπηποπό Ἰπίργβοσίο. ΠΠ. ζ’. 55. αὈῖ "Αδρησ- 

τος ΥΟςΔ8ΗΣ. ὁ σαγὸς, ὁ ἡγεμών. δυ]ά,. σᾶς 

Φυγ. Ἠε]ενα. ---- μξλω»ϱον 8 Τ,εσϊοοσταρΒῖς 

ἀῑσίεαχ ε5ςο {γαῦ» ἵπ πιοά]ο {οοιῖ ΕάπΠο ἀθ- 

ηἰσταία, ἀπὸ τοῦ µελαίνεσθαι (Ν. Βυαῖά.) 

Ἠΐπο οπππῖπο ἆοπαὰς, εξ . ε. Ῥα]αο. 

πρᾶξινν ποροίιμη, λαμβάνει Φιδεΐρετο. 

Εοϊςκέας πποπθέ πρᾶξιν Ἡ. 1. 6556 ἐπαςίῖο- 

πεπι, γρεἰίοπεηι, οἳ Ἰοεῖ 5εΠ5υτα, μέ 6γῶ- 

εἷα γερείενεί εἰ γεομρεγαγεὶ Ηείεπαπι. Ἠε- 

οπγοΒίως: σρᾶξι, ἀπαίσησι. Ὑ. ἂε Ἡ. ν» 

Ὄμροπ. Ῥγα]οσίέ, ἵπ ΤπεορΏταςί, ς. 6. 
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Πρύμνας, σήμα σαυρόπουν 

“Ορ6ν, πάροικον Αλφεόν, 
Δἰνιάνων δὲ δώδεκα στόλοι ἐπῳδὺς γ.. 

αν α- / λ 
αών ἤσαν, ὧν ἀναξ Γουνευς 

275 Τη ρυρρίρις 5Ίσηιπῃ ἐααπῖπῖς-ρεάϊριας 

γιάεπάυτη, αοροἶαπι Α]ρμειπ]. 

«Ἐπίαποτατη ααέοπα ἀμοάρεῖπα τοδίτα 

Νανίαπα οταπί, αὐἶῦας τος 6 πποις 

Οαείργυπι Ἠοαιμῖας οὔδεγναί, αὐ Ἠϊς γογρῖς 
πρᾶξιν ---- ΟΠΙΠΙΠΟ Ῥεπάστε Ί]]α τῶς Φυγ. οἳ 
ευπα εἶς εοππεείεπάα 6556, Ἅᾖ}Γορβα. 

2158. 5. Ῥψ[μς, ἴπες δυιηπί ἘΥγ]Ι ἵῃπ Ῥε]ο- 
Ροπηεςο, Είαςις, (ν. Ῥαισαη. Έμας, 9. 99. 
Βίαρβο ΠΠ. ρ. 954.) Ττρῃηγ]ῃαους, εί 
ἸΜεεσεπίασις. Ότωπος 5ε5ε ]ασίαναπί αἱ απῃ- 
πο Ἀερίοτε. ΦίΤαΡο Ἰ. ]. (Ρ. 541.) Ρριίαί, 
Έγ]απι Νερίοχίς {μἱ5ςε ΤπιρῃΏγΠασπα, αιιῖ 
5οἷα5 Ειέ εἴτεα Βανίαπαι ΑΊΡΗΘΙΤΩ, ΏΘΤῃ 
Ἠοπηπετις Νορίογῖς ροβ5ε55Ίοπος αἆ ιίταπι- 
αὖε πραπι Α]ρῃοί ἀἱδροδι]ε. (ν. Ῥαϊισαῃ. 
ἸΜεσεεπ. υ]:.) βατ» ΕΙάϊ5 Ιπάο αὖ ΑΊρμοο 
Ὄδφιο αἆ Μερδοηπ]α Έπος ἀἰοεῦαίατ Ττγ- 
ΡΙγ]ία οί Ττγρμα]ία, «4ἴρλεις τιουϊ]βοίτηιι5 
Ῥε]οροηπεςί βαν]η5, απ ]οπσο απέγασέα Ῥοτ 
Ατεαάϊαηι ἀε]αρσιις εβαπά αχ, ἆε αιιο οοΠ- 
είαἑτηυ]ία {αυι]ατί απα Πίαίθήη, ΘΙΗΠῃ ΑΤΠΟ- 
το Ατείμιςα ΏΥΠΙΡΗΕ 5αΡίθΣ ππατο ἀθ[εγτί 
αἆ Ῥἰε]]ίατη, οἱ ἵῃ Τοηίε ΘΥΓαΟΙςΕΠΟ ΕΓΙΙΠΙ- 
Ῥετο. ν. Ψ]τσί]. «Έ. ΤΤΙ. 694. ΟνΙἀ. Μο. 
{ατω, Ὑ. 409. Οἷο. Ὑοσγ. 4. 59. ν. 5ΙΡΤα 
ν. 1Τ0. ΘΈκιατε Ἡ. ]. ἀῑσίεατ πάροικος, 8ὲ- 
σοἷα, υῖεῖηις. (ἀεγεία εί (εταπία (Ὠοτ- 
ο ΤΙΠΟΤΕ) 15 Μες-οηῖία, απἆάο Ἀοςίογ 
ετεπίας, αιῖα 1δῖ εἀιοαία5 ο5ί, Ῥοδίαιιαπη 
Ἠετει]ες Ἐγ]απα ἀεςίιχίσςοί, Νοϊθιιπι- 
ααςε, ἈΝεείοτί5 ραίτοπι, τε]αοδᾳιο β]ος 
ΙΠίργ{θεῖς5εί. ν. ΑΡρο]]οάογ. 9. 7, 9. οἱ ΤΙ]. 
Ἠεγῃ. Ρ. 1565. ν. ΕΠ. 4. 5. Αδο Ἡο- 
ΤΠΕ. ΟάγΕ». γ’. 68. νοεαίαχ Νεσίου Τερή- 
νο ἱππότα, αὈὶ Θε]ο]. κατὰ μὲν Ἡσίτδν, ὁ 
ἐν ΤΓερήνοις ὤνατραφείς- κρεῖσσον δὲ ἀποδιλόναι, 

ὁ ἔντιμος, παρὰ τὸ γέρας. (Ῥτορίετρα ᾳ11ο- 
απςε Ἡ. 1. Ῥατηεεῖις τες οεπῖε.) γιά, 
1Ρ]ά. ν. 109. εἰ ΤΙ. α’. 601. Ἀεριογ αὐίθία 
Νε]εῖ εί ΟΠ]οσῖάϊς ΒΠα5 (Ἠοπιετ. Ο4. λ’. 
280. «ο]]. 691.) ἵπ Ἐγ]ο ραίπ 5αεσεςςίε, 
(0. γ΄. 411.) Γογᾶς 1Π Πανεπίμίέο Ῥασπα- 
ΤΟΥ, ἀῑδετέας ΟΙΕ{ΟΥ, ΦΙΤΩΙΠΠΙ α{ῆσ]ςςᾳ {0Υ- 
{αχ ἨΠοπαϊπιτη εεἰαίοτη, (Ἡ. α’. 950. 55.) 
πανίρασᾳιο ν]σῖπίϊ αἆ Ττο]απα ἀικῖςθο Ἱπ-- 
εο]ας Ῥγ]1 δτο, Ἠοπιεγ. ΤΠ]. β’. 59Ι---609. 

10µ/Η. 
3216. 5. πρύμνας, σημα πανεόπου», Ὁρᾶν 

πάροικον ᾽Αλϕεόν.] ΜΜείγαπη Ῥοβεῖέ Πρύμναι- 

σ,, αἱ 5εῃη5δΗ5 Ἠαπο ἀἰςιϊποίοπεπα, Τερηνίου 
κατειδόµαν Πρύμναισι σῆμα, ταυρόπουν Ὁρᾶν, 
πάροικον ᾽Αλφεύν Ὑ]άες Βπορμεπ. Οοἆἆ. 

λατ. ΑΛ. Ὦ. Παδοεπ{ Ὅξεαν σον παρσικον: 5ο0- 

Ἠίο ππογε Ιπεεγοπά1 Αγζομιώμι Ἠεαιμῖας 
ᾳαοα πε ἀϊδάησι]ί ροδέ Ὁραν. Ῥτοάσις υ]- 
ἀείὰχ Ἱερῖοδα σαυρωπὸν, «ΟΠίΤα τΙΘΙΤΗΤΗ; 
ᾳποᾶ νῖτ ]ο ππαρηιι5 56ρο ΡάΤΙΠά ουΓΑ- 
να. ἈἨανγ. 

Η1 νετςα5, πιείχο Ἰαβοπίς, ἷς τεβησει- 
4ἱ νΙάἀεηία: 

-. ΄ / - 

σήμα πρύμνας ταυρόπουν ὁρῶν, 

σὸν πάσαι2ον᾿ Αλφεύν. 

ὉῦΙ σὸν, ααοά ἵπ Α]άΐπα ἆοοςι,. ΝΜΡΕ. 
ΑΠΙΡΟ οί Τ40. Β. «αρρεάἹίατιτπί. Ἐλανίο- 
τυπα Ιπιασῖπος {αυχίπα δρεσίε Επείας ε55ο, 
Ρεινι]σαίωπα ε5ε. ἨΙάε Ῥοβδαπέ ἀε εο 
Βίταῤο, Ρ. 458. Ὁ. ἘΠαπιας νατ. Π]ςε. ΤΙ. 
ο. 55. Μις. 

ΣΊμα σαυρόπουν ᾽Αλϕεόν] ΤατοτΙπῃ 1πῃ- 

ασῖηες Βινῖῖς αβϊησεραπί Ῥούΐα, εί σαν- 
ρομράνους εί σαυρόσσοδας νοζαβραηπί, εί Ἠοπι. 

ἀᾳ Βωνῖο, Π]αά. φϕ’. ν. 957. μµεμυκὼς ἠὔτε 
σαῦρος. 1Π απεπη Ίοευτῃ Ἱία Εφία(μῖις ---- 
διότι σαύρους τῇ τε Φάλώσση καὶ σοῖς ποτα- 

μοῖς {έρενον' ἴσως γὰρ Σιὰ τὸ μυκητικὸν, καὶ 
οὕτως αὐσοῖς οἰκεῖον καὶ προσφυέ. Ὑϊάε 
5υρτα αἆ Ότοςί. ν. 1575. Ἅ«Ώαγπεδ. 

πρύμνας] Ν. 5ωρτα αἆ 32559. εί 240. 5. 
Ταυρόπου», Οὐδετναπάμτα, Βανίοτυτα Ίπηδ- 
σῖπες ταυτίπα 5ρεοῖο {αοία5 6556, πάς 
σαυροκρώνοι, βούπρωροι, εί ταυρύποδες νοζαη- 

ἔατ. Βῖο Αεπε]οας Βορπος]. ΤταςΠβῖη. 15. 
ἀῑοῖίιιχ βούπρωσος, τΏῖ Ῥ]υτα πποπι. Ἠῖς 
αἀάςε Οτεςί. Ευπίρ]άϊς 1275. 5. αβῖ ᾿Ω κέα- 
ν0ς σαυροκράνος Ἱοσίίιτ, εί Ῥεποβαςυες Ἠσεο 
ΏΙΟΠΕί: ἐπιεκῶς δὲ τοὺς ποταμοὺς ταυρι- 
κρώνου, ἐζωγράφουν σε, καὶ ἔλεγον Ίσως 
ὅτι παραπλήσια σῷ µυκήµατι σῶν σαύρων ἡ 
ἀπήχησις σοῦ ὕδατος ποιε, ἓν σας σφοδρώς 

έουσι ποταμοῖς. ἢ διὰ πὸ βίαιων τῶν ὑδώσω», 
.- ΄ 

ὥπερ τὴν γῆν διαῤῥήσσουσι, παρεμτοίπτοντα 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ. 

ο” 
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250 

451 

ε. τῶνδε δ᾽ αὖ πέλας, 

᾿Ἠλίδος δυνάστορες, 
Οὓὐς Ἐπειοὺς ὠνόμαδε πᾶς λεώς 

Εῦρυτος δ) ὤνασσε τῶνδε. 

Ίπιρεταραξ: ῬτοΡο ΥεΓο ἴ5ίος 

250 Ἐλιάϊς ρτϊπεῖρες, 

Έιος Έροος Υοσαβαί οπηπίς Ρορυ]α5; 

Ἐυτγίας ααίςπη Ἱπαιροταῦαί Πῖ5. 

ὡς σοῖς κέρασιν οἱ σαῦροι. Τΐοια Ἐλκιαίὴ. 

αἆ ΠΠ. φ’. 957. υὈϊ Υγετα ]εσιιπέιχ Ἠσρο: µε- 
μυκὼς, ἠὔτε σαῦρος, ---- οὈδειναί: διότι ταύ- 
ους τῇ σε 9αλάσσχ καὶ τοῖς π2ταμοῖς 1έρευον" 

ἴσως γὰρ διὰ τὸ µυκητικὀν, καὶ οὕτως αὐτοῖς 
οἶμείων καὶ προσφυέ. ἹΠπασίπετη ε]ασπηοάί 
ν. αριά Μοπίοία]σοι. Απιϊηυιι. ἨΤ. 5. 
Ῥ. 1. Ρ. 188. Οοη[ετα» ᾳποὰθ νο]ῖπα 
Βιταῦοῃ. Ρ. 458. οἱ α9]ΙαΠ. Ὑ. Η. 9, 65. 
Ἠεαίβῖας ἀϊδαπσυ]ε ροςί ὁρῶν. Ἐοεμ]ογιις 
ευ5ρίςαξαχ πηθίτί οα αρα Ἰοσεπά πα 6556 σαυ- 
ροπὸν ΡΟ σαυρωπὸν, ΠΟΠ σαυρόπουν. Ἠομ[η. 

9ΤΤ. στόλοι] Ἠίο τοδίτα πανίαπα δυηΐ, 
υἱ ΤρΗἱ6. ἵη Ταυτ. ν. 1145. Λος. 

Αὐιάνων] Ὑιάε ΒίορΠαΠΙΤΩ περὶ πόλεων 
1η νοςθ Αὐνία. Ί]ος αιίεπα ἨοπΠῃθΓ. Ο8Γ- 
τηῖηῖς οατι5α Ἔνιηνες νοςαί. Π]ἱαὰ. β΄. ν. 47. 
---Γουνεὺς δ᾽ ἐκ Κύφευ ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νη- 
ας. Τῷ ὃ) Ἐνιῆνες ἔποντο, µενεπτόλεμοί σε 
Περαιβοί. «Ἠαγποδ. 

στόλοι,] Ἠεςγελῖας Ἡ. ν. Ώας αΏετί: στό- 
λος, ὃ τῆς νεὼς ἔμβολος, σὸ εἰς ὀξὺ συνεσσραµ.- 
µένον. Ῥελο]ίασίες Ίπ Τ,1». Ι. Αρο]]οη. Ἐ]οά, 
----στόλος δὲ λέγεται τὸ ἔξέχον ἀπὸ τῆς πτυ- 
χΤε, καὶ δι κον ἄχρι σης πρώρας ξύλον. ν. οί 

Ῥο]]ας. Ι,. 1. 5εοι. 86. ἨἩαθαϊλίως νεγεῖε: 
πιαυες η ἶδιις ἴγιδέγιιοί. ἍΑἰνιώνων, ἩἨο- 
ΠΠΘΤΟ ἀἰουπέμχ Ἔνιηνες, 1]. β’. 7409. (ποπ. 
4Τ. υξ ἵη ποία Ῥατποςῇ αἆ Ἡ. Ἱ. ]εσίευτ,) 
ΑἘπίαπες α Τιαρῖιμῖ Ῥι]ςος αἆ Αλιμος 
γεη]ςο, Ἱπάρᾳιε της Μελοσσίας χώραν, 
(ΜΠο]οβείάϊς τορίοπεπα) αἆ Ατανατα (ΙΙ. 
πῇ ΑΡρμαπῃ) Βυπποῃ οεσωραᾶ55ς, Βίας 
παιταί αμα 5Ποπίρας Οτασῖς, βῬίαβο αιι- 
ἴοπα Τ,. ΙΧ. Ρ. 994. αἆ αἰῑαά Ῥαιιά ἁιυῖο 
ἵρπαρυς τεςρ]εῖεης: σοῖς Ἐπιανημιδίοις Αὐνι-- 
ἄνες συνεχείς, 6ί Τ,. Ι. Ῥ. 49. «{Ἐπίαηπος 
ΑΕιος Επίάπηος ἀῑοῖί. ν. Βέεριαπαπι ᾳς 
ατρῖρας γ. Αὐνία. ἩἨοπιετις Ἱ. ]. οοπ]αή- 
διί εο5 ευπα Βοιτμαὺῖ. Αριά ουιπάσπα 
Ἔνπεις 1]]ε ο Οερ]ο οτἰαπάις ἆιας οἱ ν]- 
ΕΙΠΑ Ώανος ἀωχίςςο ἀῑςίεωχ, ϱπη(ιε 56- 
ααμα πατταπίαχ Επίεηες εἰ Ρε]]σοο»ί Ῥοτα- 
Ρ1, ᾳπος αἲξ οσίχωσῖςςρ ἆοπῃος οἶτεα ὮΏοάο- 
Ώατη Επὶσιάατω, οί Ἠαβίίατο οτοα ᾿Γηατεςί- 
υπ: 

Τουνεὺς ὃ ἐκ Κύφου ἥγε δίω κα) εἴχοσι νζας" 

Τῷ δ ᾿Ελνες ἔποντο, μενεπτόλεμοί τε Περιβαιο) 

Φε τε λο 

ὦρχε τί 5αρτα 960. Ῥτο 4ο 969, σαγὸς 
ἦν--- 6ὲ 944. στρατηλάτας. Ῥαι]ο Ρος 
ἄνασσε. ΠορΓα. 

380. δυνάστωρ] Ἐτο 41ο πιασῖς ἐπέαπα 
δυνάστης, Ἱ. 6. ααῖ αιιοίοτί(αίς, Ροΐεσίαίο 
Ρο]]εί, Ρτα{θοῖας. Ες 5. Έλεα, Ῥαὶο- 
Ῥοηποςῖ τοεσίο Ιπίει Αελαῖαπι εί ΊΤεςςο- 
ΠΙαπῃ. Αταχας Ῥτοπποπίοτίαπα {ΕΓΠΙΙΠΙΙ8 
Αεμαῖα ει Ἐλάϊ5. ν. Φίαῦοπ. 1,. ΙΙΙ. 
Ρ. 955. 55. Ἐλίάεπι ἱχτὶσαί Α]ρῃεις (Ποάϊθ 
(ατόοπ) εἰ ἴαπι πηατῖ Ῥε]οροηππεείαςο ἵη- 
Γαπαάϊτωτ. ν. 5πρτα αἆ ν. 916. Ἐνσι οί 
υχρς ο]ας ποπηϊηίς Ῥγίηπατία ἵπ ἈΠεάϊίεττα- 
πηρα τεσ]οηῖ5 15 ρατίε, αἆ Ῥοεπευπῃ, Ἱ]- 
Ίαπη Ῥοτβμοηίεπι, δίία. Ἠι]ας ααίεπα 
τοσ]οηῖ5 Ἰπεοία. αὐ Ἱπ]ο ἀῑοευαπέαχ Εγρεῖ, 
πε γῶ ᾿Ἐπείων αριά Ῥϊπάαταπα Ογπαρ. 
Θ. 56. Ῥτο Ελίάς Ῥοπίέυτ, Εῖπς Ἡ. Ἱ. οὓς----- 
ὠνόμαζ:. Ἡοπηοτις Ο. ο. 997. "λιδα 

τοςαί δταν, ὅ9ι χρατέουσιν ᾿Ἐπεοί. 6ὲ ΙΟῖά. ν. 
9715. εοάεπα πιοάο. (ν. Ῥίταῦοῃ. 1,. ΥΤΙΙ. 
Ρ. 518. ]. 996.) 1ίά. λ’. 686. οοἳ]. 657, 

695. Αά ν. 687. ΒεΠο]. Ὠδο πιοηθίς 
"Ἔπτιοι----οί Ἠλείοι. ᾿Ασπὸ Ἔπειβ, φοῦ ᾿Ηλείου 
βασιλέως αὐτῶν, καὶ οἱ πλησιόχωροι. Ιἀεπι- 
αιε Ἠοπεγας Τ. β’. 630. 55. ποη ΕΙΓΥ- 
έωπα, 5εά Τπα]ρίαπι, Ἠυ]ας Εττγα, οί 
Απιρηϊπιαςμαπα (Ο]εαᾶ ΕΠαπα (απαιαπι 
ἆασες ποπαῖπαί, (Ἱίααιε, τί οΡΙίογ τηο- 
ΏθαπηΣ5, οιταγΙέ Κοομ]οτας, 5ἳ πέτυππαιο, 
ΑπιρηπηασΏυπα οί Τμαϊρίαπα Ειτγά β]ιος 
ποπηῖπαί.) Οµιΐδαιο εοσαπα Έλρεος ἆθοθπα 
πανῖνας αἆ Ύτο]απα ἀιχί. Ἠῖς Ἠαῦες 
εἶας τετρα : 

615. ΟἱΣ' ἄρα Ῥουτεάσιόν τε παὶ Ηλιδα δίαν 
ἔναιον ---κ. τ. λ. 

618. Τῶν αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέχω δ᾽ ἀνδρὶ 

ἑκάστω . 

Νγες ἔποντο Ὢοα), πολέες δ ἔμβαινον Ἐπειοί. 

Τῶν μὲν ἄρ ᾽Αωϕίμαχος μα) Θάλπιος ἠγησάσ- 

ην 



ΕΧΕΙ ΙΠΙΔΟΥ 

Δευκήρετμον ὃ "Δρῃ 
Τάφιον ἦγεν ὧν Μέγης 

Α]ΒΡίς νετο τοπαῖς 1Π5ίγισίαπα ετογοἰ{ιέήα 

Ταρμίαπα παίταρας, εἰ Ἄ[οσος 

π. . . ΄ 

Ύδες, ὁ μὲν Κτεώτου, ὁ δὲ Ἐὐρύτου ᾿Αμτορίωνο».---- 

Ύ. Τ,εορατάϊ Ἐππεπάαίε, 4. 1Ο. οἱ Ῥαι- 
δ4Ἡ. Ῥ. 149. Ἱ. 54. εᾱ. Αγ]. Ἠορβι, 

380. Ἠοπιετως ποῦ Ἐωχγέαπη, 5εἁ β]Ι- 
ππῃ εἶις, Ἐμα[ρίατη, ουσ Απιρημμιασμο, 
Ο(εαιῖ β1ο, Ἐ Πἀεησίρας ργαβεῖ. νά. ΤΠ. 
11. ν. 260. εο]αῖτ. οὐπα Ῥεδυραῃ. Ρ. 149. 
1. 54. Ἐν. Βγ]υ. Μια. 

Εὔρυτος Σ' ἄνωσσε σῶνδε] Ωιοᾶ 5αρτα αἆ 
Υ. 268. Ἐνιπρίάεπα ἀῑκπηις ἀεερρέμτα 
6556, Ἰά οεγιςείππε ημπο γ]άετηιι5: οΠὰ 
επῖπα Ἠοπιεγις Τ]αἆ. ϱ’. 691. ἀῑσαι, Έρεος 
εί Ἐλάεπσος αὐ Απιρημπιαςμο 6 Τμα]ρίο, 
Ο(εαί εί Ἐυννά Ες, ἁμιείος, Ῥοδία πος- 
{εχ ἀῑεῖε Ἐατγίαπα Θογαπι Ώισσπα ΠΠΊ5ΘΥΟ 
Ίαρει. Ἠοπησγις αμέοπῃ Ἠσο Ἠανεί: Ἔ- 
πειοί" Τῶν μὲν ἂρ ᾽Αμϕίμαχος καὶ Θάλπιος 
ἡγησάσθην, Υ]ες, ὃ μὲν Κτεώτου, ὁ δὲ Εὐρύ- 

του ᾿Ακπορίωνοε, είς. Ὑἱάε Ῥαι] Τ,εορατᾶϊ 
Ἐπησπάαί. 1.. 1Υ. «. 10. Ώαγπες. 

2856. Β ΥΕΓΙΙΤΩ ο5ί Λευκήρετµον, ἰσηϊβ- 
εατο ἀερεί Λίαἶν γεπιῖς ἠπιδέγιοίιιπι: Ίο- 
ογεΏῖὰ5: ΔΛευκᾶ, φειδρὰ, λαμπρά. Βίς Τθ- 
ΏΟ Ῥαγίάϊς πελαργοχρῶτας νοςαέ Τ.γεο- 
ΡΗΏΤΟΠ, ν. 941. ἵνο ΟΛΠάΟΤΘΙΩ 6οτάτΏ Ἰαι- 
ἆαπς, εἶνε 1]]ιά «ΟΠΩΓΩΙΙΏΘ ΤΘΠΠΟΓΙΠΙ ΕΡι. 
Ώιείοη {αογίε, 

Ῥρᾳυεπίία ποπάμπω Ἱπεοστῖίαιἵ τοςειία 
ε5»ε, {πεί]ε ασηοβεο. Έτο ἦγεν ὧν Ίεσοι- 
ἀυπι ἡγεμὼν, αιοᾷ τηῖγυτη οδἰ ΟΠηΠςς α- 
πως Τηϊρτρτοίες Ἰα[μῖο, Οι]ᾶ {απΠεΠ 
ΡΙΟ ἄνασσε τεροποπάιτα αἵί Ἠοῃ αὖθο 
Ῥτοπαίτα ε5ί ἀἰέστο. Ἄοπ ἀἱερ]ίεετεί ;ώ- 
µασε, Ἰποδμεαί{, εογ{οπηρ]αίις εδ. νἷά. αἆ 
Ἐπαπῖς. 1271. νεὶ οεἰἴαπι σιδεγπανίέ. 
Ἠεργομῖας: Νωμησαι----κυβερνησαι. 415. 

Λευκήρετμον ἄεη Τάφων] Ἠοπῃ. Οἀγς». 
α-. Υ. 181.---Ταφίοσι Φιλησέσµοισιν ἀνάσσων. 

γιάς Ῥαυ]ϊ Τεορατᾷ Ἐππεπάεί, 1, ΙΥ.ς, 
10. Βαγπεδ. 

λευκηρ. είς] Ἠεο Έτυπιοις τοτίῖε: 
Μερὸ» Β]5 4ε Ῥηγ]έε, οοπἀιΠέ ]α βοιιρ 
4ες Ταρβίεης ααχ τατηςς Ῥ]πε]ιος, Έσο 
ἦγεν αἆ Μέγης τεα]ῖτ, ᾳποά 45δεῃθι Ῥτο- 
Ῥαί Ἐτενοδίμς, Ῥτορίετρα οιοά. νι]σατίς 
Ἰεοίῖο, εκ αυ ἦγεν δἷε ου Πα Εὔρυτος ϱ0Ἠ- 
Παπσεπάυπη, τερυσηοί, (ταάϊἹαοπίρις. 

: ες. 
6 ορῖᾳε παγα]ες (ἄρης, Υ. εωρτα αἆ ν. 297.) 

} 

ογπαπέχ ερ]]είο λευκήρετµοε. ---ἦγεν Βθ- 
Ἰφ]ς, οἵ δεν. ζγεν Άση Τάφιον ὧν ὤνασσε ος Ἠο- 
τΘΥ. (αία]. 154. Τάφιον ΡΤο Ταφίων εί «ο]- 
Ιεείῖνε ώνροίῖας, απατα οὗ. Βὶς 4αοσαθ ἘΈτι- 
τησει5 ᾖγεν αἆ Μέγης τοιι]]{, ααοά 85δεηςα 
Ῥτοῦαί Ῥτενοδίμ», Ῥτορίετοα αιιοᾷά νυ]σα- 
τς Ἰεείίο, εκ οΎιἩα ἦγεν αἷς ἶσα Εὔρυτος 
εοπ]υησεπάιπα, τερασηεί (ταάΙΙοπίσας, 
απ 5ωρτα ν. 3259. Ίοεαπα ἨἩἨοπιθτί α]]α- 
ρανίταις, αβί ΤΓΠα]ρίας οἳ Απιρηιιαςμιις 
ἀασες «ἰαδεῖς Έρεοτατα γοςαηίµα, ααατε 
5βρῖςαίαν Τοεμ]ετα», {οτί Ἠΐο (ποσιε 
Ἐυτίρίάσπα βετ]ρείς5ε Θάλπιος Ῥτο Τάφιο:, 
αίαιε Οοάΐςος ππεοτοεπι αἆμιας εαρρεάῖία- 
{Ηχος ε5οο ἸεοίΙοηΏσρτΏ, ΠΟΠ 5{ΓΙΟ(ΙΤΑΤΩ Υού-- 
Ῥοσαπῃα ρα]]ο απίο α ἨΝ{αγκ]απάο αἰ]αίατη, 
ἁμτατη 6556 Ῥυίαί αἴηαο Ἱπαφίίαίατη, ---- 
ἀῑσας Μιςδστανή αἀάθτο Ἰοεαί ὮΗπῖυπα 
1. ΤΥ. ο. 19. Ώαο πιοπεηίθπα: [πίεγ Τιειι- 
εααἰατπ, εί «ελιαίαπι ϱρεγπιιίώ, φιατιήι 
Τεἰεδοίάες, εσαεΙπ με Τεἰομμίῶ, αὖ ἴπεο- 
Οἱ απίε Ιιειιοαάίαπι αρρεἰἰαιέιγ Ταρλίας, 
Οπίῶ, Ὠγίποδέσδα: εἰ αγιίε «Ποίίαπι Εαολ- 
΄ιαᾶε», Ἰολίαία, (οἱοπῖς, είο. Υ. ΒίΤ8Ρο, 
ΥΠ. ρ. 999. εἰ Χ. Ῥ. 5616. ΊΜερες ΡΗγΥ]εί 
βΗα5, αΠ]αςιτῖ Ώοτος Ὀε]]ο, Ῥιίποερς Ίπςο- 
Ίαταπ ὈυΠοΗ1 εε Ἐοηίπαάυπα, ᾳὐος ἆάκ- 
199ρ ἀῑεῖίαχ αἆ Ττο]ατα αααάτασϊπία ηανί- 
Ῥα5. ἩΠ. β’. 695. Ῥ]ψίεις ααίεπα βΠας 
Άισεα τορί» Ἐρεοτυτῃ, εὐπα 4πο τῖχαέας 
Ῥτορίες Ἠοτεμ]επι, εμῖ 1ο ἀεποσανεγαέ 

ΠηΕΥσΘάεπα Ῥτο φίαριυ]ής ριιγσαεῖς, ἀῑδοθςςιε 
αἆ Ὀιλορίαπῃ. Τ. β’. 698. δῖ ν. Βε]μο]. 
-- λόχευµα α λοχεύω, Ρατίαπίο, (Βαεςμ. 
5.) υἱ σόκος, γέννημα, 6ί αἰία τὰ 6εηις α]- 

ΡΙ αραἀ Ειίρίάεπι, Βίε Ότεςι. 998. ἆο 
ἄσπο Ἱεσίεων, «ο ἀε Ἡοπαίπε ((614ϊἱρο) 
Ίβαπη. 816. ιὺῖ Βε]ιο]. Ῥος γέννημα εχ- 
Ροσυή. Εεβϊπαάες εαπί ρ]άτες Ῥαΐνες Ἱπ- 
ει]α απίε Αελε]οῖ οδῖα, 5εᾱ 85ρετα Ῥ]ε- 
ταριε, φεγ]θς ας ἀθρετία. Ὑ]σι. Αρη. 
111. 2το. Ι)ιἱοίιφιιο βαπιεφο εἰ Νεγί- 
{ον ατάια δαπί8, 1άεπιααε Ἐ]ορ. ΥΙ. 76. 
2λιολίας υεαα»»ο γαίες, αὐϊ ν. Πμ5ί1. Ἠογ- 
πίωπα. ΤηαεγάῖάεΣ, 1ΠΗ0. 9. Ρ. 171. Ῥ]ο- 
χηδᾳιο Εκοήπαάυπα Ιηδυ]αταπῃ αἲε Ίασετε ϱ 
χοσῖοπο («πίαάατυτα, αὖὉ αἀλανίος Ίρις 

Αελε]οί πμ] αἀπιοάυπα ἀῑδίαητες. γ. οί 
Μ4.Ρο, 1.. Χ. Ρ. 405. Ὠϊοηγςε. Ῥετερει. 
γ. 4556. 55. οί εχ 6ο 6τεεεα εΧΡρίεδδα 5υΠ{, 

| ο ὁ Εῇ, 
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Ἔβνωσσε, Φυλέως λόχευμα, 

Ταὰς Ἐχίδνας λιπὼν 

285 Ῥτασταί, ῬΗγ]εῖ Ες, 

Ἠο]ιοιῖς Εομϊιπαάῖριας 

Ανίοπις Ῥατῖεσ. ν. 594. ἴίοπι ΈῬαμσαῃ. 
Αιζαά. Ῥ. 647. Βτοάσας Παῦεραί ἐχίδνας, 
υέ ἵη ΦΗΡ]ΙΠῖ εἀϊεοπο Ἰασίξαν, γατα Ώος 
π]Π]] οδέ, πι] οί οπῖπι Ιηπδαία Ἐομιάπα» 
χερετίαπέασ, πο(αςα νεο ἀῑβιεῖ]ε Ιπίε]]ες- 
έα, αἀοπποίο εκ ἨἩοπποιί Ἐχινάων οί Υι]- 
σατὶῖ ἵηδα]αταπα ατα. ἀαεποπιϊπαοπε 
Ἐλχινάδας ((0αΙππαςμ. ἵπ Ώε].) Ῥοίαοτῖε 
Πογῖ Ἐχιίόνας. Ὑοτςιι5 σταίῖα Ιοσο Ε χιινάδας 
οµπι ἨῬατηρδο. ἈῬτοάσιας οἱ Ἠοϊδκίιι5 
Ἐχίνας Ῥτωίοτ. Ταπεν Ατποιάςς ἵπ Α- 
πηϊπιαάν. ἀθίοπάιϊι ᾿Εχίδνας εκ ΑίλεησΦο 
αἱΙκαις, ααῖ οὈδετναπί, Εελίπαάας Ἱπδι]ας 
ΠΟΙΠΘΏ τγαΣί556 ἀπὸ τῶν ἐχίνων Ύσε οἵ 
ἔχιδναι ἀῑείαο οἶπι. Οσπίεταπι πΙΥΠΙΠΙ 
τοςρεσίιι ]]αταπα Ἱηπδι]ατυτα ν. αραιά Οτνἰ- 
ἀἴαπα ἈΠοίαπηπι, ΥΙΤΠΙ. 546---610, Ἐεμίπαρ 
νοσαπέαχ Ῥεποςα Τους. 898. 5εά ΟνΙάϊο 
. 1. αἱ άκααε Ἐκλίπαᾶε». . Επσίαίμ. 1η 
ν. Ἐκναι νῆσοι εί 1πΠ Ἐχινάδες, Βέερμαπ ατα 

ἆο ατρῖρις ἵπ ν. Εχίναι αίηαε 1,εορανά. 
Ἐπιεπάά. ΤΥ. 10. Ὠεπίᾳαε εοπ{εστο Ἰ]- 
οθαί Ίοσυπα Ἡοπιοσῖ, Ύάεπα Νορίεγ αάαπῃ- 
Ὀταν!{τ. ΠΠ. β’. 635. 55. : 

Οἱ δ᾽ ἐν Δουλιχίοιο, Ἐχιάων 3’ ἱεράων 

Νήσων, αἳ ναίουσι πέεην ἁλὸς Ἡλιδος ὤντα, 

Τῶν αὖ 3 ἡγεμόνευε Μέγης, ἀτάλαντος Αρης, 

Φυλείδης, ὃν τίατε Δι φίλος ἱππότα Φυλεὺςν 

Ὁς ποτε Δουλίχιόνδ) ἀπενάσσωτο πατθὶ χολω- 

εἰς. 
τῷ . , , - “’ 
ὦ ὃ) ἅμα τεσσαρώκοντα µέλαίναί νηες Ἐποντο. 

---- ἄποροσφόρου: (ἀπροσίτους) ναυβάται; (ναύ- 
σαις Υ. 5Ἴρτα 3909. ν. Θα], Ἠ. ν.) ἴπασεςν- 
α5 τοσαί. --- Νοππθ θἴῖαπῃ ῥτορίετοα Ἱία 
νοσαπίαχ, απία α5ροτα εταπί εί Ίπιοδας 2 
νά, αι πιοάο ἆε Εοϊηπαάίρις πιοπυ- 
σημ. ΒΗορΓΗ. 

984. Τάφιον ἦγεν: ὧν Μέγης "Ανασσε.] Ώε- 
1ου Ῥυποίμπῃ Ροςέ ἦγεν, αί Οοπρίγας{ο 5ἳέ, 
Μέγη: δὲ---ἤγεν ἄρη Τάφιον ὧν ἄνασσε. οχ Ἡο- 
τηρτὶ Οαἱα]. 194. Τάφιον Ρτο Ταφίων, αἳ «ο]- 
Ἰοοίνο ὦν Ρος απθια Οτατητηαιἶος οὗ. 
ΊΤΟΣ, Ῥτο Ἐκίδνας, Ἠτοάσας Ἐχύας, εκ 

Ἠοπιετο: Ῥατηοδίας, ᾿Εχιωάδας Ματκἰ. 
Νθσαί Ῥιταῦο, Ταρβῖος, Ττο]απί Ὀε]] 

{οππροτε, 50 εοάεπα ἆπσς, ας τεή(αος Ἐ- 
οΙπαάυτα Ίπεο]ας, {ωῖςςα: ἀωὈϊίατο οεἴατη 
νΙἀείατ, παπι Ταρμος ἵηδυ]α Ιπίετ Ἐ- 
οἰ]παάας τεορηςοτὶ ἀοροαι. ἨῬτπαπτη αᾱ- 

οι. ΙΥ. 

ω λε ξ . 

σίγυῖε οχ Ποπποτο, αυ ΜΠοπίοπα, Α ποια 
βἴαπα, Γαρ]ιῖς ἵπιρογαςσο αίἩτιπαί, Οἆψ5». 
Τ,. Υ. 105. οἱ 1850. Νο πιοππ]πογαί 5ο. Ώος 
αἆ ἀοοϊππιαπι α Ττο]ο οχοἰἀῖο αΠΠΙΠΙ ΡεΓ- 
ὤποτε: Μεοροίεπι νετο αἆ 5έορµ]ος ϱ08- 
Ρ]ιατίος, 5ίατίπα Ῥοδέ εαρίατη Εατη, παι- 
{γασῖο Ῥεπϊα. Τχείχο αἲ 1/ΥΟΟΡΗΤΟΠ. 
οκ ΑΡρο]]οάοτο, Ρ. 146. Ἐά. Ῥ. ΡίερΗ. ΝΙ- 
Β] ἐσίειχ ρτολυοί, οἱ ΜΠοπίοιι εἰ Ἀτορε- 
ἴοπι οπιπῖρης Εολήπαάαπα ἴπσο[ῖ, ᾳ1ρρο 

ἀϊναιςο {6ΠΠΡΟΣΘ, Ίππρθχαδδο. Ὑ ογαπῃ ᾱι- 
υίίας, αξ ἀῑχί, αάπα ΓαρΏος Ιπίοι ΕεΠῖ- 
παάας τοίογοπᾶα οἷς. 8οά Ίος Εαεῖ]ο οκ Ρ]ι]- 
τίνας Ψοίθγαπα Ἰοοῖς ἀμίατ.  Αρο]οά. 

ΤΙ. ο, 4. ταύτην ἁρπώσας ΤΠοσειδῶν, χαὶ κο- 

µίσως ἐπὶ τῶς ᾿Εχινάδας νήσους µίγνυται, καὶ 
γεννᾷ Τάφιον, ὃς ὦκισε Τάφον, καὶ ποὺς λα- 

οὓς Τηλεβόας ἐκάλεσε. Βοελπο]αρίες ἵπ Ὁ- 

ἆγς». Τ,. Ὑ. 105. Τάφος ἡ νῆσος τῶν Ἐχινά- 
δων, ἣν κατὠκουν Τηλεβόα,. Ιπίετρτες Α- 

Ρο]ἱοπ. Ε]ιοά. αά ΤΑ0. 1. ἡ Τάφος νῆσος 
ἔστι µία τῶν ᾿Εχιάδων, ἣν ὤκησαν Τηλεβόαι 
--- ἄνδρες ληστρικώτατοι σὸν σρόπον. Ἠοσίαέ 

εογαρι]15 αὓ Ἠεαίμῖο πηρες πηοίµ5, Ἀε- 

σοΐετω φοἰ]ίσθί, Ἐιτγίῖ αιερίοῖ», Ταρβῖος 
αἆ ΤΠαπι ἀαχῖςςε, 5εά 5ΦΙΠΙΠΙΗΤΩ ΘΟΓΙΠΑ 
Ἱππροπίωπῃ Ῥοπος Εχγίαπα Γηῇρε,. ΄ Ῥεά 
πεηἡο Ίος Ἠϊσίοτία εοπδεµίαπουπα ερ. 
Ῥηγ]εις επ, Μερειῖ Ραΐετ, αι απίε 
6 πι π Ταρβίος τεσηαῦαί, εχ Ἐλιάο Ἱ]ας 
Ρτοέµσεταί, ραπί Αυρος, Ελάεηδίαπα 
τοσ, Ιταίμ5. Ἠοπι. Ἠ. ΤΠ. ν. 635. ΦίΤ8- 
Ῥο, Ρ. 459. Α. Ῥαυδαῃ. Ρ. 148. ]. 34. εί 
Ρ. 149. 1. 90. Νάπα 1σίτατ Ἐλἀεηείθιις 
ἵπ Ταρ]ίος ᾖμ5, Εαἰκυπη(ο οδί, 4ο ἀῑσΙέ 
Μο νι]σαία Ἰθείο, Ἐωτγίπα Ταρβίο5 
ἀωσίςοο. ἸΊιεσο: 

λευκήρετµον ὃ ́ Αςη 

'Τάφιον ἤγων, ὦ Μέγης 

ἄνασσε, Φυλέως λόχενμα. 

4ιπιίγαδαν Ματίεπι ΓΤαρλίιπι, πάς τε- 

πιίς ἠπαΐσπεπι, εωἰ ἨΜεβες ἱπιρεταδαί, Ε]ηγ- 

ἰεί οδοῖε». ἤγων, αἀπιίγαδατ, ἃ νοτῖνο απῖ]- 

απο ἀγάω, οιῖ ρα5ίναπα ΓΟππηΑΠΑ ἄγαμαι 

Ώπιεοοχαπη οοησιαείάο 5αυφεϊωῖτ. Ταρμῖ- 

ο», ετοἆο, αἀπηίταραίυσ, μία Εἰταίςαπα 
ϱο ἔθπηροτε οχοτοεπίε», τοὶ παυβσα τες 
τε]ᾳαῖς Οταοῖς ρετηῖ εταπῖ. Ὑερυπι 
ἀγῶν Πίο πμρδρίατα Ιπυεηῖ, Ργσείετα ατα 

Ἐο 
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ἸΜήσους, ναυβάταις ἀπροσφόρους. 
Αίας ὃ ὁ Σαλαμίνος ἔντροφος. 

Δεξιὸν κέρας 

Πρὸς σὸ λαιὸν ζξύναγε" 

Των ὦσσον ὦρμει, πλάταισιν 
᾿Εσχάταισι συμπλέκων, 
Δώδεκ εὐστροφωτάταισι 

Τη5α]ῖς, 4Ἡσο πας 5υΠί Ίη8οςθςςεβ. 
Α]αχ αὐίετη, αἰάτηπής Βα]απι]ηϊς, 

Ώεσίσυτη οοσΏα 

ΦΙΠΙ5ίΤΟ οοπ]απσθβραί, 

Ωυἵρας ρτορία5 Ἠαβεβαί ςίαΠοπεπ], ταῖρας 

Ἐκαεπαῖς «ΟἩσετοαης, 

1)ιοάεεῖπα «ε]ογγῖπα]5 

αριά Εάγιπο]οσιπῃ, ααϊ Ρ]ατῖριας ]οεῖς Ία- 
Ὀσί, τί ν. ἀγαυὸς, Υ: ἄγη, ν. ἄγω, Υ. 
ἀγώμενο. Ἠιδς. 

256. Ἐχίδνας] Τα ρταίοτ Ειτριάρηα 
ΏΘΠΠΟ γοσαί, 5εᾷ νε] ᾿Ἐχιίνας, νε] ᾿Ἐ χινάδας. 
Ἐ]ίσαί Τ,εείο;. Μιας. 

Ἐχινάδας Ῥτο ᾿Εχίδνας Ίσσο, ποΏ αιοά 
19Η. Βτοάσρας Ἱία Ιεσεπάιπῃ 5ααἀθαῖ, πες 
ααοά ἵία ἨΠοππετας, 4άεπι Ετῖρίάες αἆ- 
υπηρτας, οσο Ἰεσῖ, αἰήσααε; 5ο οείαπα 
ααοά πυ]]α ἵηδυ]α Ἐεολιάπα ἀῑεία εκ- 
5ίοπί, ααί εχδεϊτετηέ ππαμαπι.. Ὑπάε Έι- 
5ία{Ἡ. 1ῃπ Ἐλίναι νησοι οί ΙΠ Ἐχιάδες : αι - 

ποαιο οπῖπι πηοᾷο ἀῑομπίας, {απι αριιὰ 
(61905, 4 παπι Τ,απος: Ῥοποσα επἶτῃ --- 
Ομοίϊδεί υοπιίο Γαοϊ[ες Ἐοπῖπο.. Χάος Ῥαι- 

1 1ιεορβτάϊ Εππεπάα:. 1, ΙΥ. «. 10. 
Ἠ]ο νετο ᾿Εχινάδας α.ί νοτςιὶ «οπγοπίθη- 
απ5, (παπα Ἐλίνας. Ὑϊάε Ἠοπῃ. β’.ν. 695. 
Ἐχινάων 9 Ἱεράων. Ὑἱὰς ΒίορΏαπυπι περὶ 
πόλεων 1η Ἐχίναι «Ιβαγπεδ. 

987. ναυβάται ἀπροσφόρου».] Ῥϊταίοαπα 

οηῖπα εχεγεθραπί Γαρηϊϊ, τί ἀῑδετίε ἐεεία- 
{αχ Θίταρο, Ῥ. 459. ΔΑ. Βυ]άας: Τόάφιος, 
ἔ9νιμὸν, ὁ ληστής. «ἨΜαςς. 

988. 55. ]αα δαζαπιἰιῖς αἴιηπιιδ ---- Υ. 
εργα αἲ ν. 194. ἔνσροφος Ἱ. ᾱ- ἐντελραμμένος 
οἀισαίας, πυΠέα5, ν. θα, 1Π Ὦ. ν. αυῖ 
Ψορβοσ]ί5 Ά]αοο, γ. 6325. ΑΠερανῖε . 
λαιόν, σὸ ἀριστερόν. Φυῖᾶ. ὀρμεῖν ἐπὶ ξρᾶς. 

ὁρμίζω δὲ, ἐπὶ θαλάσσης, καὶ νέως, καὶ ἆνα- 
παύσεω»ς. Ἀυϊάα5. Όιπαπῃ σ]οδδατα Κυςίε- 
χυς οἵο οχρ]απανϊε: δα ἐἰοοπι ᾖαῤεγε, ἴπι 

Ῥογέμ δίατε. Αί ὁρμίζων παυθπι αἆ ροτέπε 
᾽αμρείιο. Ἰίθπι, αἆ φιαῖείεπι γεγάμσο. ὶς 
αραιά Ἠετοβοίαπ, ἸΤηπεγάίάετι, Ὦε- 

ΠΟίΠΕΠΘΙΗ, ἐσχάταισι, Ῥτοάσφιις αΏετί 
Ἠοπῃιετ. ΤΙ. ’. 2935. υῬῖ 4ε Αἶαεε οί Δ- 
ο]]ο ἀῑοϊταχ : 

” . ».0. ” 
εσχωτοί γηας εισας ειζσυσαν. 

εί ΒορβοεΙ. Α]ας. 3. αθί Α]ακ πατταέυτ 
σάξιν ἐσχώτην ἔχειν ἐπὶ σκηναῖς ναυσικαῖς. 

συµπλέκων θΠίεα ζύνωγε. ὮῬο5ί ναυσὶν ρυηΏς- 
έάπα Ῥοποπάμπι 6556 πποπεί ἘΚοεβ]θτις. 
Ἄανες Ἡ. 1. νοςεβηίιχ εὐστρεφ. Ύ4πς Ῥεηε 
νετ, Βεςεῖ Ῥοβδυηΐ, Ἱ. 6, 6εἶετθς, Ῥτο 6ο 
αδί αραιά ἩἨοππεταπα Θοα), ὠκυπόροι (1]. 
α. 458.) οἵο. ἨΠεαίλῖις 5ῖο γετῆί: ἁ]ατ 
Όεγο, Φδαζαπιϊγιϊδ αζιιιτιιι5, αεπίγισι οτί. 

δηΙδέγηι υεΥ55, εἰαιμαεδαί, φιογιε ϱγ0- 
Φε πιαυέδ επίγεηιαδ δἰαξίοπεπι ᾖιαθεύῦαί ἅιο-- 
ἀεοῖπι ασἰἰδείηιῖ πιαυϊρις 1ἱν οοτι]}ιιοίι». 
Ναπι (αι . Ὁ.) πανα]ε (ταεογυτα 
αστηεη εἰαιάεραί εκ ππα Ρατίο ΑεΠίμ]]ς, 
εχ αἰίετα Α]αοῖ παγνες; οταί αἰίεπι Ἱτα 
εἴτοιπηβεχαπῃ, αἆ εἴτου]] Γετε ἤσυτατη, υί 
ΑΕΠΙΗ15 εἰ Α]αοῖ πανε», οὐ αιτίπιο 
οχίτοπαα {οπθεβαπί, 1ΠίθΓ 56 ΡΓοροθ οΟΠΟΙΓ- 

τετοΏί. Μορ). 
990. Α]αα, 5ἱ ππεηίετη Ἰουῖ τεείο εαρίο, 

ἵπ οχιγεπη]αίο οοσπιι οἰπὶδίτῖ εο]]οσαίας 
(σῶν ὥσσον ὥομει) Ι1άσοἶχοο ἀῑσίευτ ἀοχίτατη 

εοτηὰ αἆ οἸπ]δίταπη αἀάιχίσ»ο, οὐῖα, ηᾶ- 
νίδιις (απέαΠη ποη 1 οιΌσοπα οἸτοιππαςς, 
εχίτοπιϊίαίες οοσΏΙ ΠΩ 5656 Ἰηνίορπι {ετε 
εοΠπσοραπί. «Λιιῤς.: 

9ου. ̓ Εσχώταισι] Ἠσοπι. Π]ιαᾷ. 3’. ν. 
935. ἀε Α]αεο εἰ ΑεΠΙ]]ο: 

--- Το ῥ ῥ ἡἔσχατοι. νπας εἴσας 

Ἐἰρυσα»» ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ πάρτεί χειεῶν. 

ον ΒΕ. ς 

ο. 
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ΔΝ ε "/.. Ἀ ιό . 

ἸΜαυσὶν, ὡς ἄῑον, καὶ ναυξάτων 

205 Ἐ{δόμιων λεών' 

Ὥ, τις εἰ προσαρμόσει 

Ῥαρθάρους [άριδας. 
Ἱόστον οὐκ ἀποίσεται. 

Ἔνθα ὃ τον, εἰδόμιον 

300 Νάίον πόρευμια. 
-] 

Νανίδας, τί αιάϊνῖ, οί παιΙσαπα 

νο] Ὁ ὧι Ῥορυ]άπα 11. 

Οἵ 5ἳ αιῖς οοπηπαϊίαί 

Ῥατρατίσας Πάνος, 

Νου οοπ5οᾳµθηίας τοάΙαπη. 

Τι Ῥο]]άσαπη, ν]άῖ 

Ἄαναίεπα εκχροΙΠοποῃ. 500 

Έτ βορ]οε]. Α]αο. Ἐ]ασο]]. ν. 9. 

ν σος ἃὰ οφ Ν Φα -- 
Καὶ νῦν ἐπὶ σπηναῖς σὲ ναυτιλαὶς ὁρῶ 

Αίαντος, ἔνγα τόξιν ἐσχάτην ἕ ἴαντος, ἕνα τώξι εσχάτην ἔχει. 

γοάςφιι». 

994. Ῥιποίο Ροδ ναυσὶν Ῥοδίίο, Κοε]- 
Ίετας ὡς αεσεθρῖέ Ῥτο ὡς, οἷε αιιάϊν1, οἷο υ- 
ᾱἱ. ---- ἀῑον, ἤκουον. προσαρµόσοι, 5ἵ αιῖς αἆ- 
Ίπηραί, οοππαϊταί. Θ]ο Υι]σο. «ΠΗορΏν 

996. προσαρμόσοι] Οοἆ. ΑΔ. προσάρμοσε! 
που πηα]θ, «ΜαγΚί. 

προσαρμόσει] Τι Μ5. Ἐ. γι]σο προσ- 

αρμόσοι. Ἄ]ο[ίας {απΠ6Π {ογοαί προσορµέίσει- 
Μιςς. 

90907. βάριδαςε,] Ῥατθαχτη παν]σῖϊ σεπι5 
65, ο]ις ἀεσοτίρίοποιη υἱάᾳ αραιά Ἠε- 
τοάοί. ΤΙ. ο. 96. Μιας. 

βάριδας,] Βάρις, ος» νε] Ἴδος, Ἠοδγεῃ. 
βάρις, πλοίο. Ε]εῖέασ νοχ Τοπ1Ώ, α4ο5 
οὗ αθβη[ίαίετα 5αρε ο Ῥατρασῖς Πη]ίαπα 
τεἠφαϊ Οτασ αἱ Ῥαχυατο ταραίαραπί. 
Ἠετοάοίας, προίο εχ Τοπία οπἴαπάμ», 
Αϊσγριασιπι γοσαβα]ατω 6556, δί Βαν1ᾶ- 
ες πανὶση σεπι5 αιοάᾷαηι 51σπατα αμς- 
τος οδ. Ῥηανοτίπὴς ---- Βάρεις, τὰς γαῦς 

λέγουσιν οἱ Ίωνες. «Ταγπι6δ. 
Ῥαρβάρευς] Νοπ Τοπία», ηΐ Ῥατη. 5εὰ 

ᾖῬσγρίᾶα». Ύαςς. αἆ Ἠει. Ῥ. 147. 
ὃν φ Λες. 

Ῥαρβάρους Ἡ. Ἱ. Ἡοδίί]ες. βάρις, 105, εὖ 
ἴδος, πηΟΠεΠΙΘ Ἠειοάοίο (11. 96.) εσίι Υου. 
Ἐσγρίίαειπα, ποίαίηαο Ῥαχύαταπα απο - 
ἀσπα σεπι5 παγ]σ] βιν]α(ῖς. Τη Βεμ]- 

αἲϊ Ἰμοα. ἸἨσγρίασο οκί Βὰ [ 
) ον ο 

ο πό 
να ..- 

παν]οι]α. ν. ἘΙτεμετ. ρ. 125. Ἠεξγομίας: 
βάρις, πλοῖον. Βι]άαδ: βώάρεις, πλοῖα. Ἱ- 
ἀεππαθο Ῥ]ωχος Ἡ. γν. ποίοπες οἴτανιε, 
Ῥμανοτίπας: βάρεις, τὰς ναῦς λέγουσιν οἳ 
"ωνεε. []πᾶο Ῥατηοςίις ἱπίε]]]σίε Γοηῖσαδ. 
δεὰ λσγρίῖα διπί Ἱπίε]Ιρεπάε. Υ. 4ἱο- 
ᾳµο Ἰμ/οβδο]Ιησ. Ἡ. ὃ. αἆ Ἠετοάοί. Ρ 
147. εἰ Ύᾳµο5 οἴανῖι (Οε1. Βαπίεπίας αἆ 
Ῥτορετίυτη, 1,. 111. ΕΙ. 9. 44. υῬί Βα- 
τ]άος Ἰεσίίατ. Ρίο πἰπαίσαπα νοσαραπέυσ 
εγπονα, ααίδις αἆ 5ερυ]οετα νεπεραπίχ 
σαάανετα. ΠΗορῇη. 

998, Ῥονι Ἠωης ΥογδυτΏ ἀεειάρταίαγ Υεί- 
55, νεὶ υπις, το] Ῥ]ητεδ, 4ὐογΙπα 56Π- 
(οπίῖα οταί, πῖ ἔαΐοτ: δαΐυε πα], «{μ[ίδ: 
οῖ Ῥχορο οοἩαρτετοί, αιιοά 5εαῖις: υδὲ 
υἱάί δεἰ[ίσαηι γιαυα[επιφιό επρεαἰέίοπιεπι. 

Λ{ιςα. 

ἀποίσει] Ἠεάίίωπα ποη ἀοροτίαῦΙέ 5. 
οοπδθαπείασ, Ἱ. 6. ποπ τθδϊρίε ἀοπημπ, 
νόσσος ἃ Φυ]άα οχρ]σηα{ιιγ ἡ οἴκαδε ἐπάνο- 

δος, ἄἴηιο ἀθιϊναίιχ α νέομαι, Τείεο, ---- 

Ἠορειῖάο νῖτη Ιω]. ἄτονν γάτον ---- πόρευµα» 

ρα λεὼν ναυβάταν, Ἱ. 6. ΠαΙ{αΡ, τη] μτος 

Ἠαυείσος, ΆσπηοἨ Παναίο, οκρεΦΙοποπα 

πανα]επι, ΛΤαδστανίις ]ομῖε (ας εί 0οἆεχ 

Ἠεϊπείο---ΑοαΗσοτίαπας) δά1ον, Ἱ. 6. Ὀε]- 

Ἰσαπι, αιιοᾶ ρρο 4ποφις 5αβρίοβρατ. 

Ο9ιδγΙπι Ρίυτα ἆς Ἡ. Υ. πιοπυπηας αά 

Ογε]ορ. ν. 519. 38ίπ νετία» δείοοδαηε, 

εἰαις Ῥοίοσί Ἠσο Ἰοοίο. Ἀαπι ππα]ίετος 

Οµα]οϊάσηςος (ΟΓαςαΙΩ «85561 ΠΟηΏ Ῥο5- 

οι δαῖον ιοφΐΐοπι νοζατε, ααοά οπϊνῖς {4- 

οἷ]ο ἵπ οσιι]ος Ιπουχτεί. Οιοά πες Ῥατ- 

ποσῖας οπησίς ἵπ ἀθβοπάσμάα Ἰεοίοπο γι]- 

62 
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ά ΄ 

Τάδε κατ᾽ οἴκους Κλύουσαω, συγκλήτου 
΄ 

ἩΜνήμην σωώζομαι στρωτεύριατος. 

Αα νογο αμάίοις ἆοπαῖ, «οπγοσαά 

ΤνΓοπποτίαΏῃ 96ΥΓΥΟ ϱΧθΓοΙ(15. 

ΑΒαάΌΜΕΝΤΟΜ ΑΟΤΟΣ ΘΕΟΟΝΡΙ. 

ΜΕενειαῦς 5επεπι {αππυ]ωπι Αραπιεπιποπῖς αἆ Ατρος Ίαπι Ἱέπταπι οβεπάϊέ, εἰ Ἰά, «πο 

τος εταί, 5υ5ρ]σαίυς, Πίεγας υὶ εχίοτᾳμεί; φιοά ομπι ΑΡαΠΙΕΠΙΠΟΠ αιά(τεί, Ἱαγρίαπα 1ηΐε 

{ταίτες οτῖέατ αοθγβΙββΊπηιιπη. Ἐκρτορταί επίπι Μεπε]αας Ασαιπεπιπομῖ απιΏΙ{ΙοΏθτη, ΙΠοοῃ 

βἰαπίίαπι, Ἰεν]αίεπα: οι] ν]εϊβαίπι Αραππεπιποῦ Ἱπιριάεπί]απι εί απίπιαπῃ αχογίυπα οῬ]{ο]έ 

ααῖ πη]]α ταίῖοπε ας ΡΓΟΙΡΗ5 αἶπε {τοηίε αμάραί, αἀπ]ίετα ρταίἶῖα, αὖς 1]ο Ἠβετος πεοῖ Ρος 

σετε. ἨΙβοεἠεπίε Μεπεῖαο, αἀεεί, απὶ πυπίῖαί, Ο)γίπιποβίταπι ουπα β]α αἁ παρβίαθ Ῥοι 

Βοϊεπήας, πί Ῥαίαραέασ, αἀγοηῖςθο, Ἠίπο πῄδογα ΑΡαππεπιποπῖθ «πετγεία, ο] 4ποΟ 88 Υ6Ι 

{αΐ, πεβοῖτ. Ἀεπε]αις, πηπίαία Ίαπι δεπίεπία, αἆ {γαίτεπι τες, οοπεπ]έαγα5 οΗΠῃ ος ο 

πιοᾷο β]Ια Ἠμιας ππογ επἱρίαίαγ. Οπογι5 ἀ4ε ππεάϊοοτϊίαίε, ἆθ οβδίο οοπ]ηρίο, 4ε Ῥοπα Ἰ 

Ῥεγογυπῃ Ιης{π1οπς, ἀᾳ νέα ἱταπαυ]]]α, ἆᾳ τὶγίαίε εί γετα σ]οτῖα οαηῖέ; οπἱσίπεπα ἀεπῖαι 

Ττο]απϊ Ρε] οοπωπιεπιογαί. 

ι . , . ΄ 

ΠΡ. Μενέλαε, τολμας δείν, ἆ σ᾿ οὐ τολμιαν χβέων. 

δει. Ἠεπε]αε, αιάες αἰτοεῖα, 4ὰ έε ποπ ἀθοεί αιάετο. : 

βαΐα, επί εί ἵπ ϱΟ αδεεπίοχ, φαοά Ίπα 
Ραυ]ο αηίρα {ιεταί ἄῑον, είς. 1άεο πῖ] «ΟΥ- 
σἰσεπάμπα 6556. Ἠορῄα. 

999. Ἔνθα δ ἄνον, εἰδόμαν,] ἸΜα]]ετη, 
Ἐνθάδ' ἄτον, εἰδόμαν, δτοι] Πίο (5ο. Αι]]- 
4ε) υἱάί, αιμαϊυῖ δο. ὨὈϊκάησιῖε Ιπίοτ 
ἔνθάδε θέ ασ οἴκου:. Όαορ 5εαυΠ{ΙΣ, ἵη 
Αάΐπα Ί{α εοποϊρῖαπ{Ηχ, Τάδε κατ᾽ οἴκους 
Ἄλύουσα συγκλήτου, Μνήμην σώζομαι, στρα- 
σεύµατος τί Ἀλύουσω συγκλήσου στρατεύ- 
µασος, 5, περὶ συγκλήτου στρατεύματος. 
Ῥοπρείς5ε ΡοίιΗέ, Μνήμη. σώζομαι εδίσώζω. 

{αγΚ1, 
δώΐον, Ἱ. 6. θε]]ίσαπι. δὶς δά1α δόρατα, Ίια- 

νες δε[ίος, Ἱπίτα, ν. 1494. δαῖαις μµάχιαις, 

δεἰίοῖε ϱγαλῖν. Βορῃ. Α]ας. υ. 568. Ἐ. 
ΑΙά. δ) ἀῑον. Ίήιας. 

Δ’ ἄθν] 0οάεκ Ἠείπεῖο- Θεα]σετίαπιις 
Ἰοσῖί δά12», Ἰπησεπῖοςε αμ]άετα; 5θᾷ ποτ ]ατη 
αἀπαϊέίο, ααοᾷ ἄϊνον εἰ εἰδύμαν 58ρε 5Ἡρτα 
εχσίαί, αἱ ν. 994. Ἠσδο αυίθτα ἆᾳ Βασ ίδιας 
εί παυεεῖς εἰαπιοτίρας Ιπιε]Πσιπέιγ:. οί 
5απς δά:2ν Εῖο πυ]]ο Ίατο α Οτασα τωυ]Ίετα 
ἀῑοῖ Ῥοίεςι ἆε Έτασα «αρ: Ῥοῦμς ἆθ 
Γοδεί ἀῑεῖεαχ, απ οαγέῖυο ααονῖ. δΐπ Ἱτα 
Ίερας, εχροπο δείσοδαπι, οἵο. Άαγπες. 

303. σώζομαι (ρτο σώζω) μνήμην, Τηθ- 
πηΟΤΙα {εΏθο, 86ΥνΟ, Ἠπιο τοίεν κατ’ οἴκουε, 
ἨΟΏ θἆ κλύρυσα. Ἠεϊθείις πἶταῖ αααεῖ- 

4 

ατα Ἰεοῖοπετη Ἡ. Ἱ. Ῥτοξετέ: ταῦς’ ἅ Σά 
εἰδόμαν Νάϊον παρ ἰσμὸν, 8Ηΐ παρὰ ῥεῦμα 
Ίάο δέ, φιι θεἰίσιπι πιαυαῖε αριιᾶ ετα: 
πιεπι (ααί αριᾶ ἰ{οτγεπίεπι) υἱάί. Εί 107. 
γε εἰ επαπιεπ κἱσηϊβεαί εορίας δε]ίαίο. 
γπι. Ἑάϊίοτ Ιαρ5ιεποῖς ποῃ τηα]θ κλείου. 
σα, Ἱ. 6. «ε]ερταπς, αί ν. 1047. Ἱεσῖ. ἹΤτ 
εᾱ. Α]ά. ως ασε Ἠογιπα γεσεαάτω ἀφπς. 
Πο: 

Τάδε ρατ' οἵχους, Αλύουσα συγκλήτου, 

Μνήμην σώζομα!, στρατεύματος. 

Ἡέ χλύουσα σ. στρ. δΊι περὶ συγκλ. στρ. 
ἹΜατκ]απάις ῬΡοδθίαπα ῬΡοίυ]οςε κδοτῖραῖςοε 
μνήμη, Ίηοπςί. Έοτυτα αυίεπῃ οοηδίτας. 
ἄοπετα Ἠεαίμίας εαπάεπι Ῥτοίοσέ, απάτη 
ερο Ρτοίι], ει Ἐοεμ]ετας ἴπ νετοῖοπε ϱ96- 
αχ, κλύουσα σάδε, σώζημαι κατ᾽ οἴχους 
μνήμην συγκλήτου στρατεύµατο.. Ἠορ[ι. 

2505. ἸΠοπε]αις Ἰάθτας «οηῖ νί οχίοτ- 
4πετο δέιάἀεί. Τηία επῖπῃ, ν. 515. τοτε 
61 επῖρίε. Δεινὸν, ἄιιοά ἵπ 5ιο 6επετο στανε 
εί, Ἡ. 1. Ἱπίαααπ. Ἡ. 5Ἴρτα, ν. 1525. 
αΡΙ εαἆεπα νετρα Ἱεσαπίωτ, Χρεών, ααοᾷ 
που ἀεεεί. ῳῬεπίεπίατι ῬΜεπε]αί, «ὐα 
π]πηῖς Πάθ]θπα ἀοππΙπο ο5956 ἀῑεῖέ 6εΠεΠῃ, 
Ρεδδίηαπη νοσαί Ματκ]απᾶάις. δοᾶ αδῖ- 
ας Τετο Επιπίρίάος {α]ῑα Μεπε]αο ἐτρυῖς, 
αυεε οδίεπἀωηέ, Ἠωπο αὖ 11ο να]άε Γμῖςοε 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΑΙΔΙ. 4ῦ1 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ. 

"Απελθε, λίαν δεσπόταισι πιστὸς εἰ. 
805 ΠΡ. Καλὸν γέ μοι τοῦὔνείδος ἐξωνείδισας. 

ΜΕ. Κλάοις ἂν, εἰ πράσσοις ἃ μὴ πράσσευ σε δεῖ. 
ΠΡ. Οὐ χρῆν σε λῦσαι δέλτον, ἣν ἐγὼ ᾿φέρον. 
ΜΕ. Οὐδέ σε φέρει δεῖ πᾶσω Ἕλλησε κακά. 
ΠΡ. "ΑΆλλως ἁμιλλά ταῦτ, ἄφες δὲ τήνὸ ἐμοί. 

8ΙΟ ΜΕ. Οὐκ ἂν µεδείωην. ΠΡ. Οὐδ' ἔγωγ ἀφήσομαι. 

ΜΕΝΕΙΙΑὉΣ. 

Άραρςε, ηἰπηϊς βάε]ῖς 65 ἀοπηϊηίς, 
505 δεπ. ΗοπΠεδίΙτΏ 5απο Ῥτοβτιτη πηῖΠΙ εκρτοῦγας. 

Α4επ. Ῥ]οταβίς, 5ἳ {αεῖας, ασε {ε πο ἀθοοί {αςοτο. 

δεπ. ΧΟΠ οροτίεῦαί {ᾳ αροτῖτε Ιέρτας, αιιας οσο {ετοῦαπῃ. 

24επ. Νεαιε οροτίεί {ε {εττο τηα]α οιηηῖρης Οταςῖ». 

δεν. Όαπι α]ῑς 4ς ΒΙ5 εοπίεπάϊτο; τε]ίπφαε νοτο τοϊῖ Ὠας (ΐεγαδ. 

510 Λάεπ. Νο τεπααατα. 

οοπίεπιίωτῃ. Ὑἱάε πιοάο ν. ς, ΟγΕΙορ. 
184.56. Ἠορ[π. 

504. λίαν δεσπόταισι.] Μυ]ία Ἐάῑε. Ἱπ- 
«οτιπί γ: Ῥοδέ λίαν. ΌὉοάά. ΑΔ. Ῥ. ϱ 
τοςίο οπϊιπίς Ῥτίπια ΘΠΙΠΩ 1η λίαν 5εερα 
Ρτοάιοϊέατ: οὗ 4παπῃ ταίοπεπι Ῥεῖππα 1η 
λιπαρεῖν Ίοησα ε5»ο ἀῑεῖέασ, πἱροίε α λίαν 
παρεναί σῳ. Οπα]5 νεο φεπίεπία εδέ 
Ἡσςο! Φαοἆ πηρπαϊποτῖς, ἨΠοπε]αϊὶ οτί 1πάί- 
{Π1 ε55ε αὖ Ἐτίρῖάς, απ Π]απα 5ΕΤΩΠΙΟ- 
Ῥετε εοηίεπαςά. ΛΜαγκῖ. 

"Απελόε, λίαν δεσπόσαισι πιστὸς εἴ.] ΤΊεο- 
Ῥοππρις Μεάο αριᾶά Ῥεμο]. αἀ ΕΒιπάατ. 
Ῥγθι, ΤΙ. Τ9. Τίαρ ἐμοὶ τὰ λίαν µειράκια 
χαρίζεται Τοῖς ἠλιχιώταις. ὙΝ]α]ελίαν τὰ µ. 

Ίοσις Μειχεῖας ἵπ Ἠε]α. Ας, ο. ΤΙ. 
Ρ. 959. “ Μια Ἐάϊα, Ἱηπδεταπέ γε Ρος 
λίαν. (0οᾶᾶ. Α. Ἑ. Ο. τοείο οπαἑεωπέ. 
ΜατΚκΙ. Ῥτοθαπίε Ἐτιπεκίο αἆ Ειπρίά, 
Απάτοπιαςη. 860. ἍῥΡογ. 

λίαν δεσπόταισι] Τα απηθο Μ58. 
Ίαπι Βατηεδίας. Ἐά. Α]ά. λίαν γε δεσπό- 
παισι. ὨὈϊ γε 5αροτβαιπα ϱ5έ, ΟΠΠ λίαν 
ΠΟΠ τατο ρεπυ]άππαια Ῥτοάισαί. ΊἨιως. 

ἄπελθε,] Ὀί πο 4αοᾳαε {α εοπίεχίη, 
«ει σε] ες, ἄιι Ὀἱσέ ἀείπεπι Ἠεννπι αιιο]ι 
δαγ σι έχει. λίαν δεσπόταισι, Ασατηοπιποπ]. 

ο 44ορῇι. 
505. Ἐοχππα Ἰοᾳαεπάϊ ὄνειδος ἐξονειδίζειν 

τοῖς εο]εππῖς εί, ιέ α]α ε]ισπιοςί, 
Ωμοά αυ{ετη αἆ ν. ὄνειδος αἰποί, εκ Ἡ. Ἱ. 
Ραΐεῖ, Ε5δΕ ν. μέσον αἴημο ἵπ παατηηαε 
ρατίοτη α Ετωςῖς αἀμίρειί, οπωπῖποσιε 5ἱρ- 

δεπ. Ἄθαιε εσο ἀἰπιίατη. 

πΙβρατε {πΠαΤΗ, 5ἶνο Ί]]α Ῥοπα 5ἳί, 5ἶνθ 
π]αία. Όπάε εἰ Ῥπαπῃ. 805. ὄνειδος κάλ- 
λίσσον, ἨΏΙ ν. ΦεΠο]. Οαῖα οίίαπα ὄνειδος 
«Ἱπηρ]]ςῖίετ ασ ἆθοις, σ]οτῖα, ως Ῥπαπῃ. 
1746. αὈῖ ν. Βεπο]. Ῥ]υτα ας ἀᾳ τα 
ποπυῖ αἆ ΟΥε]ορ. 295, ααῖθις αάάςο ἡΤις- 
δταν. οί (ε]. Βεεκ. αἆ Ῥαες]μ. 641. Ἠϊπο 
Ἡ. 1], αἀ]εείαπι Ἰερίῖέας καλὸν. ὄνειδος ῖς 
Ἰοσῖίατ ἨΠεά. 514. Ιάεπα να]ει ἀ4εν. κλί- 
ο, Ἠε]. 155. Τία εί οπου Τιαϊπῖς τος. 
εσίαπορίσαυπα, υί οΏρδοιναί Α. (εἰ. Χοεί, 
Αά. 19. 9. ααὶ οἴἵαι Οταίοπεα ο. 
ἸΜοιοα]]ῖ Νπαϊάϊοί ἆᾳ αἹάπιρβο 5ο. 

Μορῄι. 
206. Κλαίοι ἄν,] Ἐοάεπι πιοᾷο πτοῖπα- 

έατ Ογε]ορς ἵπ ἀταππαίε ε]ασάεπα ποπαηῖς, 
ν. 909.5. σάχα τις ὑμῶν ξύλω Δώκρυα µε-- 
ᾖσε. Όωπα ατιο οοπίθτας Ἱπίτα, ν. 511. 
απεπῃ ἵη ποία αἆ Ογε]ορ. Ἱ. ]. Ίαπι εχεῖίᾶ- 
ΝΕΙΕΤΗ, απράσσοις, 5ἱ πηΠί Ηείριας ἀεπεσας, 
εἰ οα5 (Ο]γίαπιηορίτα τοάᾷῖ», εατα ΙΠΟχ-. 
ἐωπίαπα αὔοταπί (Τοβοῖα». ν. ν, 564. λῦσαι 
δ. ν. 5µρτα αά ν. 55. ἍΠορῇι. 

507. ἐγὼ φίρω.] Ἰάεπι (Οοϊοες, εγω 
Φερον. τεοίε. Ἆος οδί ἐγὼ ᾿φέρον, 5ειι ἔφερον. 

Ματ]. 
Ἰφερον.] Ίτα ΜΒ. πίεταµε οί Σ45. Ῥ. 

Ύ]σο φέρω. Λος. 
φέρω νιυ]ρο Ἰερίέτ. ᾖδίο Έατπε. 

ΒΗΡΙΠ. αλ. Πορ. 
508. κακὰ,] ΟμαίεηΗς Πεοεῖς Ρτοϊ- 

ὑεραίαγ πποτς Γρη]σεπία, Ῥετ αααπῃ γεῃ- 
ας φεευπάας, υί 5ωρτα οὐδοιναίατα εσί, 

ΈἘοδ 
. 
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ΜΗ. Σκήστρῳ τάγ᾽ ἆρα σὸν καδαιμάζω πάρα. 
ΠΡ. ᾽Αλλ᾽ εὐκλεές τοι δεσποτῶν «νήσκειν ύπερ. 
ΜΕ, Μεθες. μμακροὺς δὲ, δουλος ὢν. λέγεις λόγους: 
ΠΡ. ΤΩ δέσποτ. ἀδικούμεσ-α" σὰς ὃ ἐπιστολὰς 

316 Ἐξαρπάσως ὁδ ἐκ χερὼν ἐμών βί., 
' Αγάμεµνον, οὐδὲν τῇ δίκη χρῆσθαι έλει. 

επ. Ο1το Ιᾳίέαχ οταρπίαρο σαρΏί πάπα 5οθρίτο. 

δεπ. Βεὰ σ]ογίοδπα ε5ε πποτῖ Ῥγο ἀοπηϊηϊς. 

επ. Ὠ]πηϊεε; ππα οπῖπα δείγιις ϱ5 ἀῑεῖς Ίοπσας ογαξΐοηος, 
δοπ, Ο ἀοππῖπε, Ἱπ]υτία α[βεῖταυτ: 

515 Ἠ]εςε ταρῖεης ες πηαῖς τπαπῖβας νἲ, 

ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΗ, ποπ νυι]έ υἲ Ίμτο. 

Οταβοσγατη οχοτοῖ(α] Γαέητας εται, ορ). 
509. "Άλλως ἁμιλλῶ] ὮῬϊοτεοπις, [αά 

Ματῖπ, Ρ. 16.] Ἠοϊοκῖα, ει Ἠεαίμίης, 
ἁμιλλῷ. 3εά ππεπάωπα εταί, οΡῖποτ, ἵπ 
νοςε ἄλλως, ῬΓο αιια 5οπρεπάωπῃ, "Άλλοις 
ἁμιλλῶ ταυτ’, (πι αἰς ἀἰεεορία ἄο ᾖὶς 
γεῦιδ; Ἠεπηρε, ϱµΠη ΑσαϊΠΕΠΙΠΟΠΕ. ία 
Ῥυρρ]ς. 906. "Άλλοισι---ἁμιλληθεὶς, Εξ σοῖς 
ἀρίστοις ἁμιλλᾶσθαι, Ἑλιίατεμ. Οαε. Ία- 
19Υ. Ῥ. 543. Ἑ. Οµπι ρταροςίὔοπο τσρὺς, 
εαᾱ. Ρας. Ὦ. γιά. Απάτοπιαςμ. 198. 

Δ{αγᾖή. 

ἅμιλλω] Τια ΝΤΒ. πίετιε οί ΤΡ. Ῥ. 
υέ Ίατα εἰεσαπίετ Ῥατηρδίως. Ἐν. Α]ά. 
ἅμιλλα. ΛΜιςα. 

"Άλλως ἁμιλλῶ] Τέα Ίοσο, ιέ εἷέ Ίπιρο- 
γαεϊνῖ Μοᾶϊ εοπίταςξ. Ρτο ἁμιλλάου. Ἐν 
ΥοΓδίοΏεπη Τ,αιίπαπα ἵη Ἠωτιςο ΞΟΠΣΙΠΗ 6ΟΥ- 
χεχὶς τση] Γβδίιπη οΠΙπη θ5ί, 56ποῃῃ α Ἄ[ο- 
πε]αο αεςικαίητω ππα]εβοῖϊ εἴσα (τᾷοο», 
ἀϊοσσθ, 5ε Ραγαίιιπα ε5οο αἆ ο.1Ώ Πέρτη σιι- 
Ῥουπάαπῃ, πιοάο ἁἀῑπαϊείαι Ίϊτετας. Ῥτῖις 
ὅμιλλῷ Ἰεσευαίαχ, 5εηδιι Ώοῃ «0ο «οΠῃ- 
πηοάο. ἢαγπε». 

509. 55. Ἄλλως ἁμιλλῶ νε] ἄλλως ἁμιλλᾶ, 
πμίταφαε ]θεεῖο ροίοςε ἀε[οπάϊ. Ῥτίοτεπι τθ- 
"ἄπεί 4ποφαε Ματκ]απάιις αίᾳαε Κοεμ]ο- 
τα5, π]5ῖ φαοἆ ἴ]]ε Ἡ'. Ὦ. Ρο ἄλλως, 5οτῖρεῃ- 
ἁάπῃ Ῥρυῖεί ροίία5 ἄλλοις. Α ο. Α]ά. 
εἰ δΗρΙΙΠ. αἰῖααο Παῦεί ὅμιλλᾶ, ααοά Ρἰ- 
εἴσοΠ. αἆ Ἁ]ωτίά, Ρ. 16. Ἠεαιμίης, Ἡ εἴσ]ς-- 
Ἰπ5, αἴᾳιε ΒγασἨίτηθϊεγ. Αππιαάνοτςς, 
ΟΠ. Ῥ. 195. ἀε[επάωπε. Ἠίο αιϊάρπι 
θάάΙί, ἄλλως 0556 Σγιδίγα, ααοᾶ ραΐει. Ὁ. 

05 αἆ Ογε]ορ. 554. Ρίο Ατϊιορα. Ἐαιῖς. 
41. Ἐαο. 1115. Ῥϊργεοπις Ἱ. Ἱ. ἀοσοί οκ 
Ἐθγπιο. Μ. ρ. 901, 46. Ῥ]αϊοπ. Ἐαίλγα, 

7 

έπας εηῖπα ερἰσίο]ας 

Ρ. 911. Ε. οἱ Χοεπορποπί. (Ογτορ. δ. Ρ. 
116. ποπ (αηίαπι φθειπάασπι Ῥεήεοπαπα 
Ῥτας. Οοπ]αποί. Ἱία οοπίταςίαπη 655ε αἲ 
Αεῑοῖ5, 5εᾱ είῖαπῃ 5εοαπάατη φπσ. Ῥτα. 
1παϊσαἶνι. Ἠεϊσκῖας αἴαο ἨΠεαίμῖας νετ- 
έωπε: Γγιδίτα 4ς δ οοπ{επάἰ. ἁμιλλῶ, 
Ἐτισίτα ο5ί ῬΏατπος. ἀίσέαπα το ἁμιλλᾶσαι: 
Αίάἄςρ. Μωτῖ», ἀκροᾷ ᾿Αττικῶς. ἀκροᾶσαι 
Ἑλληνκῶς. Αά Ἠωπς ν]άἀεπά. ΕΙΘΙΣΟΠ., Ρ. 
16. ᾿Αϕιέναι, Ἱ. 4. Ῥαι]ο Ῥοδέ μεθ έναι. σήν- 
δε, δέλτον. τάχα ῬΤΟ ταχέως 5εερῖας αριιά 

Ῥοδίαξ, πο Ιἴεπι Ῥγοσαῖςος Βετῖρίοτες. ν. 
Τλοπι. Ἅ]ασ. Ῥ. 835. ἍΒΗορῇη. 
"Άλλως ἁμιλλῶ] 1,εσεπάιΏ», αξ νΙάείατ, 

ἄλλοι». Ἱία τί Ώου ορροπαί{υῖ 5εηαεΠ: ὤφες 
δὲ σήνδ᾽ ἐμοί. Γαε)ιδ. 

510. Οὐκ ἂν µεθείµην. Οὐκ ἂν µεθείην,] 
Βορ]οε]. Ἐμί]οςί. 1957. Ίοςο επ]: εξ 
ἸἈοσίεγ Α]οοςί. 1150. πιι]]α 8εη5ις οῖε- 
τοηβα, Ἱπασπα εοηδίταςοπῖς; οἵπι µεβ- 
{μι Αοειδαἴναπαι Ῥο5ί 5ο {ΤαἨαί, μµεθίε- 
µαι Οοπϊνατα, ἀοορπίο Τανγοδίο ἨΜΠ5. 
εε]]. Οτίς Ρ. 258. Ματ. 

Οὖν ἂν µεθείην.] 3ορ]οε]. Ῥμ]οςε. 1503. 
(εά. Βτ.) [αδί Οοἆ. Ἑ. Παρεί µεθείµην, 
Ῥτου]νῖς επῖτα ε5ί ἵπ Ἠαγιπῃ {ΟΓΠΠΑΓΙΤΩ ρεγ- 
ππια(ῖοπο Ίαρρας. τά, Βνταποκ. αἆ Ατίς- 
ΙΟΡΗ. Ὑο5ρ. 416.] Ἐιπρ. Α]εεςι. 1150. 
πυ]]α 5οΠΏδας ἀἰ[οτοηίία, τππασηπα αιίθτα 
εοηίτιςεοηῖς, παπα µεθίημι Αεειισαί. Ῥοςέ 
56 Παῦεί, µεθίεµαι Οεπϊῖναπη, ν. Ώαννες. 
Μίςο. Οπ. Ρ. 296. (εᾱ. Ώωτσεςς.)---ἨΗς 
αάαησας Ὑαἰεκοπατ. αἆ Έμαπη. Ρ. 189. 
εί ΗΙρρο]γέ. 558. υαὐῖ Ώαο οΏδογναίῖο ἴ]]ις- 
παίυτ. ΕΒορΓΗ. ! 

511---5ἱ6. σκήπτος, Ἱασία (δόρυ) Ρο]εῖοτ 
εί ογπαίἴος, ασα αεραπίατ τεσες εί ρεϊης]- 
Ρες ίαπᾳαπη Ιπεῖσηϊ, εδ σκΏπσρον. Υ. Ἠρ- 
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ΑΓ. Ἔα. τίς ἐν σύλαισι όρυξος, καὶ λόγων ἀποσμία, 
ΠΡ. 'Ουμὸς, οὐχ ὁ τοῦδε μυθος, κνριώτερος λέγει. 
ΑΓ. Συ ὲ τί τῷὸδ ἐς ἔρυ ἀφίξαι, 

ὤγεις; 

ενέλεως. βία τ᾽ 

390 ΜΕ. Ἑλέψον εἰς ἡμᾶς, ἵν ἀργὰς τῶν λόγων ταύτας 
λάξα. 

σα. Ἐ]α, ααΐσηατα ἑαπισ]εας οσί ἵπ Εοτῖθις, οἱ νοτροχαπα Ιπάεσρπεῖα» 

δεπ. Ἄ]εα, ποπ Ἠα]ας, οτα(ῖο οί ροῖῖος ἀῑςΙ. 

«σα. Τα νετο ἈΤεπε]α ᾳαατε γεπῖςεῖ οτῃ ἴδίο ἴπ οοπ{ΘΠΒΠΟΠΘΤΩ, θέ ἀιιεῖς θατη νί 2 

530 Μεπ. Ἡεςρίεε αἆ πο, αἱ Ἠῖπο 5απαατα Ἱπ]άατα οταξἴοπῖς, 

Ρο]σε. 979. Ἠεευῦ. 9. σοΙ]. ο α5άπ. Ἠϊς- 
τος. Τ,. ΧΤΤΤΙ. ο. 5. καθαιµάσσω, εταθῃ-- 
ἴο, οποτε Ρετειπάο,. Ένθετο οοἀετα τοᾶ(ε 
απο οοπαῖοατα ἀἱδρεγσαπι οεγεύγιπι, αἰπιῖ- 
πειεεέι Εδί οεγεύτιι, εἳ αἰα 1ὰ σοτιι5 
αριά Τοτεπβωτη. Ὑ]άο απαπι βάείῖς 5ἷε 
5ετνις Ασαπιεταιποπῖς, απῖ πθς Ρ]απάτῖς 
ηεο πη]ηῖς 56 αὓ οβιεῖο ἀθάιοί ρα. 
πα αιίοπα ΟΠ 5Ι5άπετο ποπ Ῥο55εί, 

Ασαπποεποποηβ!, πυ]]α Μεπε]αῖ ροίεπίῖα. 
ταίῖοπε Παδίτα, Ἱπ]ατίατη ραϊείασϊῖτ. Ματ- 
Ἰαπάαστα 5εαπυξας 5υτη ἵπ ἀἰαπεβοπτο. --- 
Ωιοπιοάο (ἀΐσοετε να]ε Μεπείαιι5) 5ετνιι5 
τα]ῖς Ῥοΐοςέ ἴασι τωυ]ία γετρα ἔασετο, αιοά 
ευτῃ ποπ ἀεοεί «απαιε οοσῖίαπάιις οσί 
οἵ Πέίετας νί ετῖρετο εί Ίεσετο. Ἀαπς 
οἰαπιαί νεΏεπιεπίετ εί ΑσαπΙΕΠΙΠΟΠΕΠΑ 

νοσαέ, πί ἵπ ααχκῖ παπι νεηπῖαξ. ἐπιστολὰς, 
βηΐρα ν. 207. δέλτον. δίκη χιρησ-αι, εεᾳυυτα 

ε--ε, αιιάϊτε ταϊῖοπες αὐὓ αἰτεγο α]]αίας. οὐ- 
δὲν Ῥτο οὐ 5αρῖις σἷο Ἱεσίίατ αρα «χαοο». 
ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ πιΏς 1η 5οβΠαΠΏ Ῥτοςἵί. 

Μορ[η. 
315. μακροὺς δὲ δούλος ὢν λέγει λόγου».] 

ἍΠα]το απϊπηοδίας οετῖε οπτη ποῖα ΙΠίειτος. 
Ῥοσέ λόγου», εἲ ταασῖς εκ 5α. γ]άο Ἠε]ετ. 

“1650. Οτεςι. 1557. ΑπίορΗ. Ανίο. 913. 
Ἐ]αυίυπα Απίπαγ. ΤΙ. 4. ένο) [ἴδεγο ᾖοπεηὲ 
Ἠνα[ε δετυις ἰοφιιεγεῦ Ο αμαπίας ἀμβει]- 
ἴαίες {ο]]ετεί Ίαο Ριποίμαῖο Ἰπίειτοσᾶ- 
ἄνα, 5ἱ τες πετείατ Ἐν θηρε]ο ῬὈ. Ίλισα, 
χχῖν. 64, ᾿ΗἨγέρθη ὁ Κύριος ἔντως, καὶ ὤρὃη 
Σίμων: Ἐεκιγτεχίέ λοπιΐπις γευετα, οέ 
αρρατιαέ δίπιοα ὃ Οωαςί ἀῑχίςςεηί 5υῦ- 
"5αηπαπίες: Ουιά2 ἵςεῖ Βπηοη!, -αϊ αῖ- 
Ῥυ5 αὐβίης ἀῑευας Πῆ, δὲ οπιπῖ εἶας ποῖ- 
σε τοηαηςϊατῖε2 ποΏ ῬτοῦαΡϊ]ε εσ: ποπ 
αι», Ματο. αν]. 15. Ῥαταπα ἵῃ 8. 
Βεπϊρευσῖς τετςαξιις εί, ααϊ ποκεῖε, λέγοντας 

1Ρὶ «ἰσηϊβεατο, φιιώτεπέες, ἐπίεγγοξαπέες : 

δα εν Ἡ ια. « 
κό 

κ. 1 μα, Άν απ - 

5 κ - | λ υπ] 

ων . 9 

κ. ι 

517. Ἔα, σίς δητ᾽ ἔν πύλαισι, δες. ] Ἔα 
εί εχίτα ΥΕΙΣΙΠΗ, υί 5.85Ρ6. δητ᾽ Ρεοσαί ἷπ 
ΠΟΙΤΠάΤΩ {τουΠαϊἸσοτατη. Ἐοτίε, Ἔα. Τίς 

δέ γ ἐν πύλαισι--- πε], Τίς δ ὅ5 (νεἰ ὅ γ’) 

ἔν σύλαισι, ἃς. Οοἆά. Ο. συλαις. Λατ, 
Ἔαι! σίς δᾳτ᾽ ἓν π.] Τὸ Ἔα Ίος ἵπ Ίοςο 

εχία νετσυτη Ῥοπῖ ἀερει. τάς, ααά πος 
84 Ἠεει». ν. 1098. ἍἨατπεξ. 

τίς Σητ᾽ ἓν πύλαισ.] Ὠε]επάιτα δᾳτ’, 
ααοάἀ πιείταπα οοττωτηρί, Λιάς. 

517.5..ατσίαπα οσῖέυχ ἴηίεγ Α σατηθτΏπο- 
πεπα αίηαε ΜεπεΙαμτη, οσα Ρτορίετ Ηίιετας 
νῖ ετερίας οί «ο]ωία5, ἴππα Ῥτορίετ ἵρεαπα 
τετη αὉ Ασαππετηποπε γογοςαίατη.----τίς δησ᾽ 
Ματκ]απάας εοπ]ϊοϊς: Ἔα. σίς δὲ γ’ ἐν π. 
γε] σίς δ 5 (νεὶ ὅ γ’) ἐν π. Ἠεαιπῖας 
αἴᾳαε ἸΜατκ]απάας, ααο5 5εᾳυυέας 5ΗΠῃ, 
τηεῖ «αςα ἀε]επάαπα ε55ε «εηςεηί δησ’, 
αοά πες 56ηΏ5.5 Ῥοπίιι]8ί. ὠκοσμία λόγων, 
νετρα Ιπεο]επία, ασε Ῥτοίεττε Ώηοπ ἀθςεῖ, 
ααοά Ἱπιραάεπίαπα Ῥτοάυπ. Βυ]άας: 
ἄχοσμα, ἀποιπη, ἅτακτα. Μύθος ΡΤ. Υεί- 
Ῥυπα, οταῖο, { «αρο αριἀ ἨοππετιΠ, ν. 
αᾱἆ ΟΥε]ορ. 5756. ΠΒορβι. 
518.55. κυριώτεροε, πεπιο εδ, οιϊ δεγπιοπέγι 

Ἠπιο πιασὶς Ε{Γεττε οοπιυεπῖαί, Φιιαπι πει. 
δίς Ἑτοάφις Ιπίετρτείαυτ. ἈΒατηεσίις 
γεταί: ᾖ{οέογ αἲ παγγαπάιη.---Δά τι 
Ρετεᾶπεί, ππετα εσί ροῦς ἀΐεστο, πηεα ἴῃ-- 
{ετεςί. κπυριώτερος εχροπῖτυτ ἴπ 1,οχὶςῖς 4) 
αι] εσί Ροίἵος, Ὦ) εαῖ πιασῖς οτοάἴτηας, «τι - 
Ίὰ5 βάες πιαρῖς οσί φρεείαία. Ἀαπι κύριος 
εσί ρτορτίας, ἀοπαῖπας, αυἵ Ροΐεσίαίς, ας- 
{οτῖίαίο Ῥο]]οῖ.---ἼἼσο Ροῦιι5 Μ]ιωπι ἀεῦεο 
8εσµδατε, α ματι 1ε πιο. ἄρ εχα; λάβω, υἳ 
Ίπάς Ἱπίσυτα Γαείατα. Ἀιπηίτατα Θα Ίὰ- 
δεί 5ε αἀδρίοετε, ἴππα]αις Ἠείοτας, αιιας 
ππαπα {επεῖ, αὲ εγαῦεςσαῖ, ἵαπαιατα ας 
1ξυανις απποτετη Ραζεγπαπα ρτατα]]οοοί ςα- 
1α Οταςοτατ.. μῶν, παπι, ν. Βε]ο]. 
Ῥῃαπῃ. Τ25. οί αιος 19 5 αἆ Ογ- 
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ΑΓ. ΝΙων σρέσας οὖκ ἀνακαλύψω [Αλέφαρον, ᾿Ατρέως 

γεγώς 5 

ΜΕ.. Τηνὸ ὀρῶς δελτον, κακίστων γβαμμάτων ὑπηρέ- 

σι 

ΑΓ. Ἠίσορώ. καὶ πρώτα ταύτην σῶν ἀπάλλαξον χερῶν. 
””- ” ν] 

ΜΕ. Οὐ, πρὶν ἂν δείζω γε Δανασῖς πᾶσι τὰγγεγβαμ- 
: 

5ο. 

906 ΑΓ. ΄Η γὰρ οἱσ ἃ μή σε καιρὸς εἰδέναι, σήμιαντρ 
. ΐ 

ανεις; 
/ ν) - 1 λΝ / 

ΜΕ. Ὥστε σ ἀλγῦναί γ’, ἀνοίξας ἆ σὺ κἀκ εἰργά- 
σω λάδρα. 

ρα. Ναάπι Πππεῃς ποΏ αροτίαη ρα]ρεῦτας, παέι5 οχ Αίίθο2 

«επ. Ψϊάεσηο Παπς (αβι]απῃ πϊΠΙςίΓ8ΠΩ ΡΘΡΦΙΠΊΟΓΙΠ {6ΙΠΟΥΙΤΩ 2 

Άρα. Ψϊάρο, οί Ρηῖπιαπῃ Ἠαπο εκ {ας πιαπῖριας ἁῑπαϊείς. 

24επ. Νο, ΡΠΙδᾳμαπη οδίεπἆςτο οπιπίρις Οταςῖς ης) ἵπ έα σιιέ 5οχἱρί3. 

5256 ρα. Άη Ισίίωχ δεῖ αμα ποπ ἆθοςί {6 961το, τε]αχαίο οἱσί]]οῦ 

34επ. Οµαπέατα {ε ἀο]οτε αβῃοῖεί, ἀείοσεης ααα: εΊαπ1 έα ρασαςβ, πια]α 2 

εορ. 57. σρέσας, ἄντι τοῦ φυγὼν, φοβηθεὶς, 
δειλιώσας. ΑΠαὶ Π]ϊας, {απέιις οἱ {α]ῑς ποτ 
αρετῖαί ρα]ρεῦτας, ηυΠ αιιάραι {ε αἀςρίςθτεὂ 
Ἠοες επῖπα φο]εηί, αι τα] αμῖά οοπηπηϊςθ- 
τωπί, Ιάεοαιμε ριάοτε οί ἀο]οτο απ]πηϊ εκ- 
οτιοϊαηπίατ. Όααε οί Ογε]ορς ἵπ ἀταπιαίθ 
εἸαδάσπα ποπαϊηϊς ΒΙ]θπο οαραί 1η 6ΕΥΤΟΠΑ 
ἀεπητίοηαά αεε]απιθίε: βλέπετ ἄνω καὶ μὴ 
χάτω (ν. 210.) βλέφαρον ΡΟ ὄμμα, ὀφβαλ- 
μὸς, ΟΥε]ορ. 614. ἹΜατκ]απάις τηασῖς 
επιρῃαίϊοιπα 6558 ο6Π96{. ΄Ω, ᾽σρέως, Ἱ. 6. ὁ 
᾿Ατρέως, ιά ᾧ ΄ριστος, ἨΟΠΠΘΥ. ΤΙ. ασ’. 415. 
Φεᾷ ερο Ἰάθο ποη επιεπάαγεχίπα Ῥτο Παδ]- 
έα. Πορ. 

931. ᾿Ατρέως γεγώε.] Μασί οπιρ]µαίῖ- 
ευπ ΡίαΤΘΠΙ "Ω)σρέως, Ἱ. Θ. ὁ ̓ Ατρέως γε- 
γώς: “Ω΄σρέως {οταί αἱ ὦ'ριστος, ΙΟ ὁ ἄρισ- 

τος, Ἠοπῃ. ΤΠ]. σ΄. 419. ᾖΤςαἰδείτηα ο5ε 
εοηίχαο(ῖο. ἸΜαγκῖ, 

5332. κακίσσων γραμμάτων ὑπηρέτι.] 
Γραμμάτων, δετῖρέμτα. αλοφυῖηπ 5οτίρετα 
ΡοέιΠ{ πραγμάτων νε] ἐργμάτων, ᾖεδείπιο- 
γτι ιεἴπογαηι πιϊπϊδίταπι. «ΜαγΜ. 

520.85. γραμμάτων, δογ{ρέιιγς. Κ οοεβ]ετας 
χοάα1ὲ: «ας Ιεγλπειις ἆθν δο]ισγιά[ἰε]ιδίοτι 
Τμαί. ἀπάλλοαξον, τοὰἀο. ἨΗορβα. 

535. ἁπάλλαξον] Πεἰρξῖμς ἁπαλλάξω: 
δεᾷ Ργωνίαί νι]σαία. Λ{μδς. 

Ἠεϊρκίας ἁπαλλάξω, αιοά απίο οσμ]08 

Ἠαριυῖςςο νἰάθέιν ἘΚοεμ]θγις, 5εἆ π]Πῖ οί 
Μιςστανῖο Ῥίαςεί νι]σαία. ἁπαλλάστειν 
οδί τοο. {οχεηςο, αίαιιε ἆθ ογθράἹέογο αἁΠ]-- 
Ῥοΐαχ, απ ἀεβίίογεπι Ῥετασία Πες οἈ15α 
Ἡρογαπα ἁἰπωέαέ, 1έοπα ἆςᾳ ἀοπαῖπο ἀῑσίευτ 
5οχνπω ϱ 5ετν](ω{ο ἀϊπιϊάεηία, πάς οπ]- 
Ἠἶπο Ἱ. . ἐλενβεροῦν. ν. ΕΥΡΚ. αἆ Τς. 
ΧΙ, 1. δείξω Δαναος ἅπασι ---Μ5. «. 
δείξω γε Δανασῖε πᾶσι. Βὶ 5οτραέαχ Δα- 
ναοῖσι πᾶσι, 5οτναβ]έαχ ταίίο «οπιπια{15 {10- 
εμαῖεΙ. Ἠορβι. 

994. δείξω Δαναοῖς ἅπασι.] ΜΑΡ. «. δεί- 
ἕω γε Δανασῖς πᾶσι. Λιςδο. 

γιά. Ἡ. Ῥ. Βταί. Πεοιυ. Ρ. εἶχνῃ. 
Ῥμγπ. 

595. Ῥτο οἵσθ' Α]ά. ᾖσθ. [Οοπίτατηοχ 
544. Ῥτο ἧσθα 1ά6πι εἶσθα] ος Ἱία ἘΒτοάςξ- 
α5, αι] εχρ]ῖσαί Ίαπι πιοδέί. εορῖί ξοτίε ᾖσθα 
ΡΟ ἤδεισθα, θὓ εἴδω, δεῖο. Μαγᾖῖ, 

οσα] Βίο Βαϊπες. νετ Ἐά. Λ]ά. 
ᾖσθ αιαοά εί Βτοάσιας τοοθρῖέ, αΙ εκΡρ]ῖ- 
σα, Ίαπι ποδί.  (ορῖε {οτίο ἦσθ' Ῥτο 
ἤδεισθα αὉ εἴδω 5εῖο. Ἰοεμίοτας ᾳάοᾳμθ 
ερῖί, ᾖσλ', 1. 6. ᾖδεισθα. ὶο ἤσμεν Ῥτο 
ἤδειμεν οἱ ἦσαν Ῥτο ᾖδεσαν αριᾶ Ἀο5- 
υτῃ, ν. Ἠϊθγεοῃ. Ἡ οτϊξείτη. Ῥ. 89. μὴ 
καιρο, ΠΟΠ ἀεζθί, ποηπ {5 οδί,. Ἱ, 4. 
οὖκ ἔξεστι οὐ πρέπει. Αί(ιε 6 8ι- 
5υ5 ε5 Πέθεγατατῃ, αι αἆ (6 ποῦ υπέ 

κ 
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ΑΓ, Που δὲ κώλαξές 

Φρενός. 

44] 

.” Ἡ ον , 
νυ: ὢ φεοὶν σῆς ἀναισχύντου 

ΜΕ. ΠἩροσδοκῶν σὴν παῖδ ἀπ' Άργους εἰ στράτευµ, 
ἀφίξ ετα!. 

ΑΓ, Τ,/ δε σε τὰμὰ δε Φυλάσσειν; οὐκ ἀναισχύν- 
/ 

σου τόδε : 

930 ΜΕ. Ὅτι τὸ βούλεσθαί µ ἔκνιζε' σὸς δὲ δοῦλος οὐκ 
ἔφυν. 

ΑΓ. Ουὐχὶ δειώ: τὸν ἐριὸν οἰμεῖν ο/πον οὐκ ἑάσομιαι ; 
ο ” λ ’ 

ΜΕ, Πλάγια γὰρ Φφρονεῖς' τὼ μὲν νῦν, τὰ δε πάλαι, 
”.. ν η 

στο ὸ αυτο. 

σα. 

24ε]., 

σα. 

990 Μοπ. 

σα. 

Λάοπ. 

εοτἱρία, κΙσ]]]πα 5οἼνοτο, 645416 ]οσογο2 
σήµαντρον ὤνιέναι Ἱ. 4. 5ἩρΙα (σφραγιδα) 
λύειν, Υ. ὅ8. οί ραιι]ο απίθ λύειν δέλσον, Υ. 
507. Φυϊάας: σήµαντρα, σφραγίδες. ὥστε---- 
5υρῖπί. Ἠοο Εεοῖ, αἴιε τί {ε ἀο]οτε αἴ- 
Ποίαπῃ, ἀείοσ! ----. ἀνοίγειν ρο55οί Ἡ. Ἱ. 58Ώδι 
Ῥτασπαπίϊ 5ιπηῖ Ῥγο Ἠέίοτας αρετίτο αίᾳιθ 
Ἠου πιοάο αἴπιαὶ «οσποεςετε οοπδῖΊαπα 
εἰαπάρςίίπιαπα 1π Ἠτίατῖς παπϊ{οςία{Ιτη. 

ΜΗορ/α. 
596. ἸΑνοίξας] Ἠεοσίο πηαποεί, Ἰϊοθί Ώτο- 

ἆαις ἄνοιζα νι] τοδεαῖ, πες υογςυ], ος 
(6ταπητηαείσας, 5αΐϊ5 ϱοΠδιΙ]οΏς5. ᾖΒαγΠΕδ. 

536. 55. στράτευμ’ 5ιΡΙΠ{. πρός. σώμὰ 165 

πηθᾶ. Ἐτοάσφιςξ: Πβοτο5 παθος φυλάσσειν, 
ἑσιτηρεῖν. σόδεδο. πράῶγμα ἔστι. τὸ βούλεσθαι 
(βούλημα, πόθος.) ἔκνιζε ---- υεἰἰοαυϊέ πιο. 
ανίζειν ΥΕ 5ο]οί Ρος λυπεῖν, τέωνειν. Υ. 
Βυ]ά, ν. κνίζων. οί Φε]ο]. αἆ Νοςαϊ Πες. 
599. εί Απάτοπι. 209. 1. Βεμο]. Ψεί. 
κά δορ]ος]. (4. Ἔντ. Τ86. ααϊ Ἱπρηϊτηῖς 
ἔρωτικῶς δυτηῖ πηοΠεί. Φιίάας Ἱ. Ἱ. ἀεάμοῖε 
α κιῶ, ἀπάε ἀετῖνατῖ ραίαί κνήθω οί κνίζω, 
ἵπ θυρεγβοῖε εἰ Ἰεν]ιτεγ ταάο. Ίίαηιε κνί- 
ζει Ρτ. εδί Ἱ. 4. νε]]ετε, (τίλλειν) Εγίσατε 
(ας λαά Ἐρίολανιαί, ππαπας πια πω ΕΠΙ- 
οί, εκ Αχίοσπο,) ἀθίπάο πηθίαρη. αἱ- 
ᾳπεπα εχοϊίατε α ααιῖά, Ἱενῖας οτπαϊπιατί 
πίφιιο 5ίοπααςιαπῃ, Ιπάϊσηαάοποπα ππουετε, 

Τρί νετο ας ἠέεγας οερῖςα» Ο ἀπ, Ο αι Ἱππραάρηῖς παρηής, 

Ἐχρεείαπς ἔπαπα β]ίαπη, ΏάΊη Αχοῖς γεπίαί αἲ εχοτεϊέαπῃ. 
/ 

Ουιῖά νοτο {6 γ65 πιθας οΏδεινατε οροτίείὸ ποππε Ιππραάεπεϊς Ίος οοὲ 

Οµία νο]απέας πο ραησθβας: {πυς ααίεπη 5εγνα5 ΠΟΠ 6ΓΩΠΙ. 

Νο διιέ ἠώο αἰτοεῖα2 ηΟΠ 5ἵπαχ τεσεγθ ππεαπα ἆοπααπα 

ΟΡρΙαιια επῖπα 5οη(ἶ5, α]ῖα απἰάετα Ώμπς, αἰία οἶῖτα, αἰία ΠΙΟΣ. 

εοσαρι] ατα α[ῑουϊ ορῇίεςτο, εο(Ιθ 6ΙΠΙ απ- 
χῖυπῃ τοάἆετε αίαᾳαε ἀοῑοχε εί 5ο]]]οϊιάϊπε 
αΏποςτο. Ἱπρτϊπαῖς ἆε αππαπίριις αάΠϊροτϊ 
απηαί Ἡ. ν. υπάθ κνισμοὶ εἳ κνίσµατα ΑΠΊΠ-. 
Εαπι οΏοηδῖοπες. ν. ῬΒεχρ]ετ. αἆ Λ]εῖ- 
ΡήτοΠ. 1,. 1. Ἑρ. 99. Ρ. 133. ἸΤἀεπι να- 
Ἰει ἆο Ταάπογαπι υεβίσαγαο, νἷά. Ῥ]αιί. 
Μοςίε!]. ΤΠΙ. 9. 149. οο]]. Ῥεπες, Ώρίςί. 
90. ἨἩἨοται. Ραΐ. Ι. 10, Τ9. Έτορετι. Τ,. 
11. ΕΙ. ΤΥ. ν. 8. αδῖ ν. Οε1. θαπίθηϊαπι, 
Βοᾳοεπίία Ἡοαίβίμ5 νοτῖέ: ΔΛΟππιό πιεπιεί 
ἔμδο αἶπαπι (1. 6. ΠΟΠΠΕ Ἠου παϊμῖ Ίαγο (π]- 
Ῥααπ1,) παπι αἀπιπϊδίταγε ἀοππιώπ. ΝΟ 
επῖπῃ, αἲί Ἡ. Ὦ. 5ο νίάστα, αποπποάο ἑἄάσο- 
µαι ραβδῖνατη 5ἱσηϊβσα(ἴοπθτη Ιπάμοτε ρο5- 
εί. ΠΒΠορῇα. 

350. Ἠετοάοίιις 1]. 49. οὔτε σὺ βούλεσθαι 
πάρα. ἨΜιδα. ἳ 

659. Πλάγια φρονεῖ; οοἆθπα ταᾶῖί «πο 
Ραι]ο Ρρο5έ Υ. 554. νοῦς οὐ βέβαιος. πλάγιος 
ο5ί ουΠαια15, {ΓαΠΦΥΘΙΣΗ5, ἀϊνειςιι. «αι 
αἱ ἀΐνεισα ας νατία 5επροχ πιοπίο νο]ω]έ, 
6 ΠΟΠ θδί «ΟΠδί4Π5. Το νὸν εί αὐτίκα, 
ααοά Ίθνίας αλῑοιά γυἱάεαίατ, 5βΗΠΙοΓεΠΙ 
αἀάθτο Ἰϊοεας Ἡοοσεγνοπῖ ορδεγναίοπεπα 
Ἠαπο: νῦν ῥγωδοπεἰασίπιιιπι (θπαρις αἱρηϊ[- 
εαΐ, αὐτίκά Υετο ἔεπηρι5 γαιίο γροδί Γιέμ- 
γιοι, θἳ τοάᾶΙ ἀεβοί, πιοα, δἰαἰῖπι, οοπέίπιο, 
εχεἰιδα οπαπί πηοτα. Ἠἱά, Ὑ. Ὁ. ἵπ Π- 
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ΑΓ. Ἐκκεκόμάψευσαι' πονηρὸν γλὠσσ᾽ ἐπίφ»ονον σοφή. 
ΜΕ. Μοῦς δέ οὐ βέβαιος ἄδικον πτῆμα, κοὺ σαφὲς 

Φφίλοις. 
/ 3 κ λ Ἆ μι. Ἅ - ϱ/ 

990 Ῥούλομαι δε σ᾿ ἐξελεγξαι, χαισυ ψητ οβθγης Όσο 
3 / ] / 1/ ως / λε5 / 

Αποτρέπου τᾶληνες. οὐ τοι καταμῶ λίαν σ εγω. 
ν η ) 

Οἱσφρ”, ὁτ᾽ ἐσπούδαζες ὤρχειν Δαναῖδαις προς ̓  Γλιον, 
” ” .. Ν / / 

Τῷ δοκεῖν μὲν οὐχ) χρήζων, τῷ δε (ῥούλεσθαι 3ελων, 

σα. Ἐαευπᾶας εχαεςα. ἩΜαϊαπι εδί Ππσαα αἆ οάἵαπι εοποϊέαπάσπα 5ο]θις. 

επ. Απίπιας Υοτο Ἱπδίαρ]]]5, ηθαίε εοτίπις απαϊεῖς, ππαία Παροτῖ χο5. 

9οµ Ὑο]ο αὐίσπη {ο εΟΠΥΙΠΟΕΥΟ, (ὰ νεο πε Ρα; ἴτα 

ΆΑνειδατο ΥΕΤΗΠΗ, εἴ]ατηςῖ να]ἀο {ο οσο Υθ]]σαΥθΓο. 

Μ οπαϊηϊςεῖ αμαπάο ουρίερας Ῥταβεῖ Οχαςῖς αἆ Ἠίαπι ουπάρις, 

Βρεεῖο αμ]άθπα ποπ Υο]εΏ», γο]απίαίε Υετο ειιρῖεης: 

Ῥα]]ο ἆαᾳ Ῥατησου]ϊς Οτασῖς, εἰ Ὑίρογίπῃ, 
Ρ. 586. ΠΗορ/ῃ. 

555. Ἐκκεκόμψευσαι" πονηρὸν, ὅτο.] Οοη- 
Ίθοεγάτῃ, Εἰ κεκόµψευσαι, (Υε] κεκόµψευσαι;) 
πονηρὸν ὅτε, 1.ἱοεί δοῖέις οἱ, (νε] δοίέα οἳὲ,) 
ἴαπιεπι {ἴγισια αγπιία οάἱοδμπι ἐδί πιαζιη. 
Τους». Πιλμπκεπῖας αἆ Τπιαϊ Τ,εχῖς, 
Ῥ]αίοπῖς. ϱ. 115. Ἱεσῖε Εὔ κεκόµψευσαι. 

Ἐκκεκόμψευσαι:] ἸΜα]ίτα επτ Ἠυπηκο- 
πῖο Ίππο [αάἆ Ταπαϊ Τμεχ. ]αί. Ρ. 115.] 
Ἐδ κεκόµψευσαι.. Ὁπαπαπατα εί α]έογαπα 
ἀθέοπάϊ Ῥοΐθςί. ἐκ επῖπα ἵπ εοπιροδίήοπα 
ποπηπμπ(αατα αρυαπάαί, αἱ Τη ἐξευλαβούντα,, 
ΑΠάΤΟΤΩ. ν. 6439. 

ἐπὶ φβύνο] Ὑυ]σο οοπ]αποίπα Ἱασιηί, 
ἐπίφφονο. «Μια. 

Ἐκκεκόμψευσα:]) Οαπααατα Ἠος ἀθίοῃ- 
4ἱ Ῥοΐεςέ, οτῃ οοηςίθί, ἐκ ἵπ οοπηροβίεἴοηπο 
1πίετάμπα αραπάατε, αἱ 1π ἐξζευλαβούνται, 
Απάτοτη. 649. κομψφεύειν, ομψεία εί κοµ- 
ψὸς ἀῑείῖτιαν ἀθ 6ο, ααϊ νεπιιςεῖς νοτὺῖς τατῖ- 
έατ, πάς, αιϊ {αοιπάας ο5ί, ορίοπίαί, 
αἀμ]οίαχ, αἴηαε Υδχδυ{ι]5 ο». ν. Ὀελμο]. αἆ 
Αγϊσίορμαπ. Αν. 195. Μι]α ἀς Ἱ. ν. 
ομφεινανί αἆ Ετῖρ. Ογε]ορ. 514. ΒεΠο]. 
Βορποε]. Απάσ. 524. υὈϊὶ Ότεοῃ Ῥυίαί, 
εωρίοᾷεπι νά]ε τοπα ΙΙ {ρρεγο γεγρῖς 
Π6ίῖ5, νετ Ῥθῦ σεμνολογεῖ, Ποποίηιο, 

᾿αομψοὺς ἀῑοῖ (σταςῖ5, αι] σερπέροι 6{ πολυ- 
λάλοι νοςεηέατ. ἐπίφβονον, 5ἷο οοπ]απο πα 
νι]σο Ἱερίατ. Πορ/α. 

564. 5. κτηµα υί πρόγµα Ἡ. 1. οὐ σαφὲς, 

ΏΟΠ νγεΓα, 1.6. 5ἵπσετα 566 {α]ρα. ἐξελέγ ειν, 
Φανεροποιεῖν. Βι]άα5, εοπνῖπσοετε αΠΙεΠῃ 
4ο αἰια το. Ῥατποδίαδ μήτ --- (ᾳαοά 

ογέἁπα 655ο ν]άσίιτ ϱ Ἰεοίοπε μή σ᾿ (1. ϱ, 
μὴ σης ὄργης) (οἆά. ατν. ει οἆ. Α]άϊῑπα) 
ηε(µοα {4ΊΠπεΠ α νΥ. ΓΕ. επιεπάαίτῃ. 
ὠποτρέπου σώληθέ,. Ἠθ 8Υ6Ι5άΤ6 τεγηπη, 
ηε τεηιᾶ5, Ῥοῦμς αιάία», 564 ήθγε νογα, 
ας ΗΡΙ ἀϊεαιη. Πορίη. 

505. καὶ σὺ μήτ᾽ ὀργῆς ὕπο ᾽Αποτρέπου 
σ᾿ ἆληθές. οὔτοι, διο.] ΤΠ υεγο πε ργῶ ἵγα 
«ἄυεγδαγεο υεγιώπ. Λοπ, ὅςο. ἴπ Οοάά. 
Ῥατ. εί Αἱά. εδ µή π᾿ (απάᾳο Ῥατηες 
μήτ) Ίος εδέ, μὴ σης ὄργζε, νε] σπε, ᾳαοά 
Μθερηαπ] οὐ1{ο Ῥ]απε εί ρ]επο Ἰαῦοί, Ῥος- 
Ἡ μὴ σης ὀργῆε. Πίο ΥοτΙπῃ 6556, Βού- 
λοµαι δὲ σ᾿ ἐξελέγξαι" κ᾿ει σὺ σῆς ὄργης ὕπο 
᾽Αποτρέπη τ᾿ ἀλη»ὲς, οὗ, ὅτο. Τοἱο αιέεηι 
{5 γεάατβµετε: φιοά σὶ ἴπι γώ ἵτα ἄυεγ- 
δαγῖ5 υογίαίεπι, ποπ, ἃςφ. Οὐνίαπι εσε 
Ῥοτδρίοεχα υπάε υείαἰογίαπι Ιδίιά μὴ νεπο- 
τε Ώεπηρς, Ῥοδίᾳμᾶπα ὠποτρέση πππίαίατα 
{α1φδοί 1π Ἱπιρεταίναπι ἀποτρέπου, ααοά 
Πασϊίαραι ρατήει]ατα μὴ: εί ἵπάο ποςθςςα 
ογαί τί κει νετίετοίυσ 1Π καί. Οις 5ε- 
ααυπίατ ]εσί Ῥοβδυπί, ᾿Αποτρέπη τ'αλη»ὲς, 
οὐκ ἐπαιέσω (νε], οὔ ποτ αἰνέσω) λίαν σ᾿ 
ἐγώ. Οετίατα Ρυίο, Υ6ΓΌΙΤΙ καταινῶ Π]μ] 
Νίο Ἠαβετο αιιοά ασαί. (οἆά. Α. Ὦ. οπη]έ- 
ίαπῖ σ᾿ απίο ἐγώ. Ἰπ Ὑιμ]σαία οὗ καταινῶ, 
νε] οὐ καταινήσω, ηἘ(θ βεη5ι5 6δί, πεηιθ 
ΙΠΘίΥΗΙΗ, Ματ. 

556. οὔτοι καταινῶ] Τια Ἐά. Α]ά. αρ 
πθδεία», ΠΠΕίΓΙΤΗ, 4Π 5οηίεηέία, Ῥε]ιις 56 
Ἠαμεαί. Ίμεσο: 

” ν 3 / ΄ ” κώ, 
οὐτ εἰ μωτοαμγσίω λίαν σ εγώ, 

Τι υεγο υεγἰἑαίεηι πε αυεγδετίδ, οἰἰαλιδὶ ἐἱδί 
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Ὡς ταπειὸς ἧς, ὡπάσης δεξιῶς προσ»εγγοΐνων, 

Καὶ θύρας έχων ἀκλείστους τῷ 3έλοντι δημοτών, 

Καὶ διδοὺς πρόσρησω ἕξης πᾶσι, κεὶ μή τις 3έλοι, 
Τοῖς τρόποις ζητών πρίασθαι τὸ Φιλότιμον ἐκ μέσου; 

Κάτ᾽ ἐπεὶ κατέσχες ἀρχὼς, µεταθαλὼν ὤλλους τρό- 

πους, 

Τοῖς Φίλοισιν οὐκ ἔτ ἤσρα τοῖς πρὶ», ὡς πρόὀσ.εν, Φίλος» άις 6 

Ωυαπι ογα5 Ἠπη]]15, οἵηπεπα ἀεχίαπῃ ΡΙΘΠΘΠΗΣαΠ5, 

Έ: Ἱαδεης {ογος ραίεπίος, ου]Ηδεί ροριιασίαπῃ, 

Έε ἆαπς αἰ]οᾳαῖαπα ογάῖπο οππίρας, οίῖατα 5ἱ ααῖς ποη νο]εῦαέ, 

ἸΜοσῖρας ααστεπς Ἱππροτίατῃ α να]σο τοάίππετε 2 

Ὠεϊπάᾳ Ροδίᾳααπα ροές ο5 Ἱπρετίῖο πηιίαΏς πιοτες, 

Απιοῖς ποπ αππρΙας Γαϊςε, ἷοαί απίς, απαῖςια5, 

να]ᾷσ πποζσδέις Γιεγο. κατακναίω ἃ Ἰοχὶεῖς 
αθοςί, 5ο οχσίαι αριά ᾿Τημοεπαδίαπη, Ρ. 
209. Ἐά. Ἠατάυϊπ. Ἠιως. 

᾿Αποτρίπου τἆλγηθές. Οὔτοι καταινώ λίαν 
σ᾿ ἐγώ.] Ἠος (ασπιθῃ οσί πηῖσετα ]χαέυτη: 
ααϊπίο οπίπα 1π Ἴουο Ιαπῦις, ααῖ ἵπ 
{τοςλαῖσο πι]]απω Ίουυπα Παῦεί; τίέ πες 
{πουμαας ἵπ Ιαπηθῖσο. Τεχίαπα πημίατα 
ΠΟΠ αΠ5ΙΠη, οχοθρίο ῬΓΟ οὔκοι εκ Αιάϊΐπα 
τα οὔτοι, 5εἆ δἷς ἸεσεπάΏῃ 5Ιαάθτοτη : 
Σώπαινῶ ΡΤΟ καὶ ἐπαινῶ, νεὶ ος οὐ κατ- 
αινήσω: Πί6ί ϱΠΙΠΙ 5ἶ ΟΑΓΠΙΕΠ ΠθείατιΣ, 
εγαπί ἆμο ἸΙαπὈῖ αποαθ ἵπ Ρηπεῖρίος 
4Ἠαγε 5ἵς 1105: ᾿Αποσρεπουτα-λη3ες-ου κατ- 
αινη-σω λι-αν σεγω. Εῖ Ἠος ἴ4πιεΠ ζαἵ- 
ΤωςΠ Ῥοα]ΐσοτ, Ἠσοϊησίας, Παἱροαιςίας, Τι 
Ῥοτία5, ἈἘτοάσις, (ΟαπίοτΗ», «οπαπηες 
Μηίοπας, πια Ῥοτίας, Ῥαυμπας, 
αἨίαιαα ἐαηςΙΠογαπέ ΟΠΩΠςΕ5. ἨΏαγπςδ. 

Ἐσο πηα]]επι οἱ ἩἨεαίΏῖο: οὔ σὲ τοι 
καταινῶ ᾿γὼ λίαν. Ῥατηεσίας οπῖπι εοπίτα 

Ίοσος πηείτί ἐτουλαῖοί «Ρροπάσατα ἵπ αὐϊπέα 
εοάο Ιηπςοτυῖε. ΒίτιςΏέππεῖοτ. Απϊπιαάνετς. 
Οτία, Ρ. 198. ΡΓΟ Καταινῶ τοροπῖτ γὰρ ἀνιῶ. 

Ἠορβιο. 
907. Δαναΐδαι Ιπίοτάιπα ἆτγ. Αταϊνί, αί 

Ῥπρρ]. 141. Ἱπεετάμτα Ἕλληνες, Ἡξ Π.]. οἳ 
Ἰηΐτα 959. Ἡ. Ττουά. 449. σπ,υλάζω 56- 
το, νεπεταεηίοτ αἰαι]ά οωρῖο. Φι]άα» Ἱη- 
ἴεχ α]ία νετίέ: λίαν οέλω. χρήζειν, 1. ᾱ- Ριι- 
Ἰο Ροδί ῥεύλεσθαι. ν. αἆ Ογε]ορ. 955. οἳ 
43Τ.. Ἱπερίαπα Ἠϊο {αυζο]οσίατα ασποςοῖε 
Ἠεϊδξῖα», 4αατε ρχοροπίέ οπησπάαοποπη : 
σῇδ ἀληθεία Ὑέλω». Ἀεηδις Ραΐ6ί, πού 
ΠΟΠ ]αδπιοάί {αμίο]οσῖα: αριά Ῥοΐϊέας {π- 
ἵοτάτιπα τερετϊαπίατ. Ἠορβα. 

559. Ὡς ταπεινὸς ἦς, ἁπάσης] ΟΥΞΕΟΟΓΙΠΙ 
οσί ή: ΑΙοοτυπα ἦσθα. Ρτοϊπάς πια]]οπι, 

. 

νε], ΄Ως σασεινὸς Ἰσ9, ἁπάσης δεξιᾶς, ἃς, 
νε], "Ως σατεινὸς Ίσθα, πάση. αγ. 

539. 59, σαπερὸς,] Οἱ 5ε απο ϊεας, Πτι 
πη]]ῖς, πηοάθδίας, Ἡροσθιγγ. Ῥτεπεηδαης, 
᾽Ακλήστους, ἨἨΏΠΙΙΑΤΗ «ἰαι5Ο5, 5ΕΤΠΡΕΓ Ρᾷ- 
{εηίθς, Θέλονσι, ουϊ]θοί, ἴε αἀϊτο οαρίεη- 
απ. Πρὀσρησὶν (προσηγορία», Βι]ά. οο]]. Βοπο]. 

αἆ Βορ]λος]. ἱά. Ἐντ. 1457.) διδόναι, 
ἄιιάΐεπς ογέλεί]επι, νο] 5ἱτωρ]οϊίςχ, «ο]]οφ 1 
σπα αᾳιο, να] θιπα 5α]αίατο, αἱ βΗΡ]Ι- 
ημας τοάἁἩ. ἍΠορ/π. 

949. σοῖς τρόποις ---- (τοιούτοις) Ἠϊς πιοτῖ- 

Ρας, ας ταβοπς, Ὠας τηοᾶεςιία. τὸ φιλόσι- 
μονο απηβϊ{οπῖς οῬ]εσίιιτΏ, ΡτΟ Φιλοτιμούμε- 

1ηίε]]]σο ἀἰση[ίαίεπι Ἱπιρεταίοσίς. 
ἄρχειν Δαναίδαις, Υ. 991. εἴ Υ. 5ᾳ. ἀρχιάς. 

γ]άς 5αρτα αἆ ν. 99. ἐν μέσον, Ῥατηεσίας: 
α υμ]σο. Ὑθταπι Ῥτοάσις Ιπιθ]]ϊσίιε 14, 
ααοά Ῥ]ετῖδᾳἹε 1π πιοᾷῖο Ῥοδίέαπα οταί, 
Ἠππάε Ἐοεμ]εγας: (αἱο Ηἰγάε) ἁἱρ που] 
2εάεπι ο[[έπι διά. Ὑἱάς, 4 παπα οστεσῖε 
Ῥοδία ἀεσετῖραι Ἠοπαῖπος απωυ(εῖοςο5, αι 
πηα]ῖς 5«αρε αγήρις, οηωπ]αίῖοπο, οα]ατῃ- 
ηἰῖς, Ἰατσίῖοπο σθί. αιιταπα ρορυ]1 εαπρίατε, 
ςἱμίᾳιο αἆ αΠηάαπα ἀῑσπιίαίετα νίατα τηι]- 
πῖγο εοἶοπέ. Πουυττῖε Π]ιιά Οἰσετοπῖς ἆθ 
Ῥοείοπο εοηδα]αίας: ᾖαΐο ροριαγίς ---- 
ἀεείάεγαί ποπιεποἰαίοποηι, θἰαπα ίαση, αἲ- 
οἱέιέέαίεηι, θεπέση{αίσπι, γιήιογεπι. επι: 
ΊΈγοπις εί υιέι:, εἰ ΔΕΥΊΙΟ αά ΕογιΠι, φΊιοδ- 

σι οοπιυεπιεγί{, δεπιδιιπι αἱ υοζισιίαίεην 
οοπιπιιιἑαγιέ{ιε5 ἐδί.----ἴμγα, μέ ααίιις ἀἴιιγτιϊ 
εἰ πιοζιγπὲ ραἰέαπέ, πεφιε ]ογίδις 5οζιηι 
«αἴιηι ἔπιαγιπι, 5εά εἰίατι υιζέιι εἰ 7γοπέθ, 
Φιιῶ εδ απϊπιϊ Ίαπμα. ΠΗορβα. 

545. μµεταβαλὼν] Μοτίοιας ππυίαίῖς, ἆιι 
πια]ηπσί εἴπ σαπς απάετες ἨΒείτασεπ απ. 
Οιιοἆ α]άεπα 5ᾳᾳ. οχρ]απαξυτ. ΕΒορ/π. 

γ0Υ. 
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846 Δυσπρόσιτος, ἔσω τε κλείνρων σπάνιος; "Ανδρα ὃ) οὐ 
χβεὼν 

Τον ἀγανὸν, πρώσσοντα μεγάλα, τὰς τρόπους µεθισ- 
. 

σαναίο 

᾽Αλλὰὸ καὶ (εδαιον εἶναι τότε μάλιστα τοῖς Φίλοις, 

Πνίκ ὠφελεῖν. μάλιστα δυνατός ἐ εστι εὐτυχῶν. 
΄ 

Ταῦτα μεν σε πρώτ᾽ ἐσήλ»ον, ἵνωσε πρ» εὕθω χακον. 

545 ὈιΠοῖ]ς ατα, οἱ ταγας οχίτα εἰαισίαα: ΥΙγΙΠ ΏΟΠ ἀθοθί 

Ἐτοῦιπῃ, Υέ5 πιασπας σογεηίεπη, ΠΠΟΓΟ5 πηιίατε: 

56ά απο πιακῖτηε ΗΓΠΙΜΠΑ 655ς απηϊοῖς, 

Ωιαήᾶο 1ρ5ε {οτέαπαίας πηαχῖπα Ροΐθςέ ϱο5 Ίανατο. 

Ώαο Ισίίαχ Ρί ρππαπα ορ]εοῖ, 5 ἴη ρτίτηϊς {ο ΙΠΥθΠΙγΕΠΙ ΠΙΔΊΗΤΗ, 

545. Δυσπρόσιτος, Έσω σε κλείρων σπά- 
.,05 ] Οπιηῖα τεςείο Ἠαμεηπί. Θαπςιπη 10ο 
εχρηϊπέ Ματβα]ι Ἐρίρσ. ΤΙ. δ. βώγε ἀο- 
φιῖ ποπ. έδ: Οι δἷδ φιοφι6, δ6γρε πεσατί. 

ΦΗαγλῇ. 
Δυσπρόσιτος, ἔσω τε κλείθρων σπώνιος : δυσ- 

πρόσοδος οοἆθτω 56ης ΤΠιογάϊἀες 1. 150. 
ἔξω ῬΙο ἔσω Βτυπεκ. αἆ Τπεοση. 66. 

ΡοΥ. 
ἔσω σε] Ἠαιά ἁπδία Ἱεροπάυπα, ευπῃ 

2ΕπωΙΙο Ῥοτίο ἔξω σε. ΑΜοηαϊ εὐπρόσισος, 
ΏΟἩΠ δυσπρόσιτος Γιΐςςοί. 

πλήθρων] Ίτα ΜΑ. 6. Ὑι]ρο κλείσω». 
4.55. 

Δυσπρόσιτος, εἴο.] ἙἩοοίο Ἠωπο ΥΕΓΣΗΤΗ 
ἸηίαείιπΏ τοΗηαιπηας: ἨΤα]α οηΊπι ἆη]]. 
Ῥοτίας Ἠ]υτα οχασ]ίας; οί Ῥεαίσαυ Ἱερῖί 
δνσπρόσικτοεν ειπΏ Ρεπι]ῆπ]α σοῦ δυσπρόσι- 
σος 8ἳί Ῥετ 5ε Ίοηρα. Ῥεα]ίρετ, Έταρπηὴς, 
Ἠ. Ριερῃαπις εί ΟτοΏις σὸ ἔσω τοϊποπί. 
γιάε «Ἰυ]. Ῥο]ασῖ Οποπηαςί. 1,. Υ. ο, 51. 
περὶ ἀσπασμῶν». 3Ἠαγπεδ. 

Δυσπρόσιτος, Ἠ9πηο, 4Μ6ΠΙ ποη {αςῖ]α 
αἄϊτο Ἰοεί, ααἶ πεπαΙπεπα {αοῖ]ο εχοῖρίε. 
Ἴναπι Φη]άας σφρόσιτον ΥετΗί: προσδεχόµε- 
ο.  Ἠτσο νετρα ποηπυ]]]ς Γπίετρτείνας 
νῖδα 5υηί απηθίσυα. Όιοτο {τηϊΗας Ῥογ- 
(ως ἔξω τε Ίθρετε πια]οραί, αλοαιαῖη ΘΠΊΤΗ 
εἶὰς ϱχ 5οπίεπί]α εὐπρόσιτος, ΠΙΟΠ δυσπρόσι- 

τος {μΐσδεί. Ὀκα]ίσες (αι Ἱερίί δυσπρόσικ-- 
σος) Ἐτασπαυς, Η. Ῥίερμαηας, στους, 
αίαυς Βατηοίως (αυῖ ου]. Ῥο]]μο. Όπο- 
πηθδί. Ὑ. 51. α]]οσανῖέ,) τὸ ἔσω τοίϊπεηέ, 
αι Πεϊρκῖις οογΠρ]έ εὐπρόσισος, Γαοἰ]ί ααἰ- 
ἔιι εί γαγο εἰαιδίς Γογίύμς. ἩἨθαίβῖας αι 
επι φετίρεπάμπα ορηςεί ἔξω σε κλ. --- 
4σίη(Πε ερο 564ΙΟΣ, Πας Ἡ. ]. οΏδεγναε: 
ἸῬΜεπε]αις {αδίυτη ΑραπηετηποπΏῖ ΘΧΡΙΟ- 
Ῥταῃς, ἀῑοῖι, ευπΏ Ἱπίγα (οηέοτίατα α[[οί[εηι 

65δε αεσθδδι, θπίγα {οπίογίππι γαΤΟ 2Υοβγεᾶϊ 
801εγο. Κλείθρω», εἱο νυ]σο Ἱερίταχ, αἱ ΜΑ. 
6. Ἰαῦεί κλήρων ααοὰ ΡΥΣε[ογο. Φ]ο 
Βορ]ος]. (4. ντ. 1962. υρῖ Α]άας οἱ 
0οἆᾱ, κλεῖθια. Ῥεὰ που]εῖς αηῖς ἵπ ]οεῖς, 
υ{ 1δΙ Ετιποκ{ις πποπθί, Α{Ιζσαπι 5θΓναηΏ{ 
δεΠΙΡ{ΙΙΤΑΤΗ, απαπῃ αβρίάσπῃ, ν. 1287. τερτα»- 
5οηίαπί 5επο]ία Ἠοππαπα. Ὦε νΥ. κλήρον 
ν. 5ωρτα αἆ ν. 149. Οπίρτυτη ΐ5 νΥ. ο)Ρ- 
Ροδίία 5υΠί Ί]]α, ν. 940. 5ᾳ. ἔξω σε κλ. 
σπάνιο. Ῥεπυ]ῖτρα ν. δυσπρόσισος εδί ϱεΙ- 

εβοίπιε Ῥτενί. Αά]εείῖνα επῖπα Ιπ Ἠαπς 
ΓΟΥΤΠάΠΙ α νοιρῖς ἀοτίναία, πποᾶυπη Ῥεί- 
{εεά Ῥαφρῖνϊ ἴοτο 5οηυαπίατ, αέ ἄκριτος 3 
κέκριται, είο. Όιπα Υετο ΥΕΥΡΟ εἶμι ἀθδῖί 
Ρογέ. Ῥαςς., νοαγϊφιπηῖ]ο ο5ί, αἀ]εοίῖν. «τος 
ἀεγῖνατί αὖ ἔσον νο] ἔτε, ἱετηροσίς Ῥίας. ας 
Ῥτοϊπάα Ἠογυπη πιοά]άπα 5οαυ1, αίᾳυε 
αἆθο εοχγτῖρ]. Βὶςο νετυα]ε ἔξετον, Ηεεῖοά. 
Έπεος. Τ5]. ρεπυ]πιαπα Ἠαρεί Ὦχεγεπῃ. 
Ἠας Ἠεαίμας. Ῥτενοδίας 4ποᾳμε, ν]- 
6αΤ6ΠΏ Ἱεοίίοποπη 5ογνατῖ Ῥο55ε οχΙ5επΠαη», 
πιοάο Ῥεγ Ιπίεγριπείοπεπι νειρα, ους 
γυ]βο ζαπαῖ φο]εηί, 56ρΑΓαΙ, ηος παοάο: 
ἑὁ 1)ιπι αἰ[[ιοῖ]ε αεοὲδ. {οι/οιγ5 ἆαπιδ έοτι 
γαἰαΐς:; γατε αἰζεμτς.. Ότι Πῖ5 εοηέετας 
]α Οπεετοπῖς ἵπ Τα]1ο: Άίοπι επιῖπι δο[ ή 
Ἴρδα ]οτέπχια σα εδί, δεᾷ ἐο5 είίατι ῥζεγση- 
φιιο ε[]ίοίέ ο9οο05, Φ1ο5 εοπαρίεπα ἐδί. Πίαφιμε 
ἡἡὲ ε[[ογωπέιη  ΓαφάΙο εί οοπέιπιασῖα: πθ- 
σε φιζοφπαπι ὑπδίρίεπίε 7ογήώιαίο πίοίετα- 

θίιι5 οτί Ροΐεοί.. “ἰφιό πο υἰάεγε {ἶσεί, 
605. φμῖ απίξα οὐυπιπιοᾶῖς ο Ἱοτπιέ πιογίδη», 
ἐπιρετίο, μοίεδίαίε, ϱγοδρέτί πιογίδις ἴπι- 
ππίατί, εἴο. «Πορ. 

546. Ῥτοίετί ηυπς, Ῥτο ἨΊΟΤΕ Ῥοδία 
δοπίεη{ίαπη: πράσσεν μεγάλα, 5ΗΠΙΠΙα ἴπ 
ἀϊρηίίαίο εοηςΕ παπα ϱ55ε, πιᾶρπα αίαιε 
στανία πηεροα πραρανια Πρώτσειν Αί- 

σου 
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860 Ὡς ὃ ἐς Αὖλιν ἦλθες αὖθι, χὠ πανελλήνων στρα- 
Ν 

τος. 

« Οὐδὲν ᾖσδ, ἀλλ ἐξεπλήσσου τῇ τύχη σῇ τῶν 

}εών, 
Ουρίας ποωπῆς σπανί ζων. Δαναΐδαι ὃ) ἀφιέναι 
Ναῦς διήγγελλον, µάτην δὲ μὴ πονεῖν ἐν Αὐλίδι. 

Ὡς ὃ) ἄνολξον εἶχες ὄμμα, σὐγχυσί τε, μὴ νεῶν 

550 Ῥορίᾳματα νετο είῖατη ἵπ Αιίπ νοπῖςε, σὲ {οίας Οτασογαπα εχοτοῖίας, 

Ναΐμας οἵα5: 5εᾷ εοπσίοτηαῦατῖ5 σα]απηϊίαίο ἀῑνιπῖέας Ππαπηῖςσα, 

-. Βοευπάα παν]σαίΙοπθ 6ΆΤ6Π5: (Οταςοὶ Υοτο, αέ ἀῑπωϊίογος 

Ἄανες, Πασίίαραπε, οἳ πο Γγυδίτα ]αῦοτατος ἵπ Ααμάο. 

Θα11 Υογο παΐδογαπα γυ]έαπα Παρυϊςεῖ εἰ απαπίαπα ροτέατραάοποπα, ηῖςῖ πανῖριις 

ἀοῖς Ιπίετάαπα οδί Γογέώιαπι αἰἴφιιαπι έπρε- 
γἰγὶ γε] δορίε αἰϊφια ιάΐ, ποὮ (απίατα, αδῖ 
αἀνοτυῖῖς κα»ῶς 5. εὖ Ἰαησίτας, 5εά εεῖατη 
υὈῖ αἀ]οσίϊνῖς, αέ Ἡ. ]..  Ἄεαιε Πίο γετίετε 
ἀεῦος οσα ποππι]]]5 γ0δ πιασπαδ σεγεπίεηι 
564 γοέοπέία, ομἰδιι ροζεπίεπι. δὶῖο πράτ- 
τεν τὰ μέγιστα, (οπαῖο. Έοε]ο». 104.: αἆ 

βΗΠΩΠΩ Πα {ογίαπα Ρρετνεπῖ5ε. Ἠἱά. Κας- 
{οτ. αἆ ΑτϊςιορΗ. Ἐ]αί. 541. ἍΠΗοΡΓη. 

549. Ταῦτα μὲν σοι πρῶτ' ἐπηλθον,] 0οἆ. 
Α.. οπηϊεΕ1έ σοι. 5οᾶ Ὁ. εἶατε Παῦεί σε. Ὡοοία, 
εἰ ἄταςα. ΑπάτοπιαςἩ. 686. Ταῦτ᾽ εὖ Φρο- 
ων σ᾿ ἐπλᾖλθον. 1 μετηλ9όν σε αἷμα, Ότεςί. 
4]7. 

ἵνα σε πρ» εὕρω κακόν.] “Ίνα οί αιδὶν 
ουπω Ιπάϊσαἄνο, τί ἵνα ᾖσαν, ιδὶ εγαπέ. 
Φοτῖρεπάιπα ΟΡΙΠΟΥ, εὖρον κακόν. εἰ Ἱία 
Ἠεϊδκῖιις. ἵνα εὕρω Εοτεί αιέ ἐπυεπίαπι. Τη- 
τα ν. 459. ἵν ἡμῶς ὄνσας εὑρήσει κακούς. 

ηἰςϊ πηα]ῖς ὁρῶ, ΡΟ εὔρω. 
ἔασ ο πῃ ἵνα, απο ἵνα φἸση]βσαί αδί, εί ἂν 
Ρτορτίατα ποάμπα Ἠαδοί, Ῥοίεπβα]επα νε] 
ευυ]αποίίναπα: ν. 1979. εἰ Ατῖδιορηαη. 
αλουὈϊ 1π Ῥ]ατ. πῖςί {αἱ1οτ, εαπα 5αρ]άης- 
νο. Μαν. 

Ταῦτα μὲν σε] Τία ορᾶπιε ΤΗΡ. Ῥ. Ε. 
Α]ά. σαῦτα μέν σοι. 

ἵνα σε πρὠ»] Μαϊπα: ἵνα σὲ πρῶν. 
Ἐεῖςκ]ο Ρ]ασεί ἵνα σε πρῶ» εὗρον κακόν. 

Οοπίτα Ίεσεπῃ πιίτί {τουμαῖεῖ Ῥεεσαί 
ἵνα σ᾿ ἐς πρῶ», ααοᾷ πηυπο ἆθππιπα απ]- 
πηβάνοτίο. Ἐοτίο Ισίέαχ τοροπεπάτη : 

.”, .. . “’ ’ 

--ἵνα σε πρ. εὗροι ωλόν. 

Ἡίξ πρῶτα ποπηϊπαἴνιας ἳέ, που αεσιδαί]- 
να. ΟΕ ρτίπια {ε ἵπιργοδιηι εδδε οδίεΊι- 
ἀεγεπί. Ἑδρίσκειν 5ο. Ττασϊεϊς οδίεπίεγε 
ΠΟΠΠΙΠΩΠαΠΑ .να]ε. Βορμ. ἱά. ντ. 
1356. ἐφεὂρέ σ᾿ ὤκον) ὁ πάν ὁρῶν χρόνος. 

οί ὤν εοπ]αησα-. 

Νορίοτ ΙοΠ. 666. ὁ πότμυς ἐξεῦρέ σε, σἔκνον. 
4.5. 

Έτιππογ ]εσῖ Ίαῦθί ἀπόντα ταῦτα. ως 
αὐδιωιέ α ποῦῖ. ΔεεΔ. 

Ἠεϊςκίο Ρ]ασθίῖ ἵνα σε πρῶ» εὖσον κακόν. 
Ἠεαίμία», ααἵ απἰωαάνετγαί, οοπίτα Ίεσετι 
παθιτῖ {τοςμα]εῖ Ῥεοσατο ἵνα σ᾿ ἐς σρῶν, 
τεροπεπάπη 5μ5Ρίςα ΙΓ : ἵνα σε πρῶ») εὗροι 
χακὸν, Ἡῖ πρῶτα δῖι ποπηϊπανις, ηΟΠ αᾱς- 
ομδανας. Ὁί ργίπια ἴε ἴπιμτοδιωπι οὖδε 
οδίεπάδγεπἰ. εὑρίσκειν 5εϊ]ϊοεί, οοεπι Ύ. 
Τ. οὐδοτναπίςε, Ττασϊεϊ ΠΟΠΠΙΠ(ΙΑΠΗ Υα- 
Ἰοέ οδέεπάεγο, αί Βορη. (ά. Τγτ. 19596. 
(οἀ. Ἐταπεκ. 1915.) αίαιε ἵπ Νονίτῖ Τοη. 
666. Ματκ]απάμς5 εαπα ΒεϊςΚκίο νι]ε εὗρο». 
πυεπί, ααῖα ἵνα, ιιῇ, (. 1. 1. α- ὅτε, ν. Ὑἱ- 
δοετ. Ρ. 540.) Ππάϊεαάναπι Παροί αἀάϊέυπῃ, 
ηἶςΙ ἂν αἀ]εοίαπα 65 Πα {ατα ροῖίρςε 
5οηαῖ οοπ]αποίῖνας. «Οσοηςεί 4αποαμε, Ρο- 
5 Ἰοσῖ ὁρω ΡΙΟ εὕρω. ἐππλθον, οὐ]εοί. οὐδὲν, 
πέ 5ερρ]ας αραιά Τεγεπβυπη, Ῥαιίτη, 
αἷϊο», ΑἉγιζιδ εγαδ. Πορ. 

5δΙ. ἐκπλήττεσθαι 4ο απιονῖς αβεσίι 
γοηεπηρητῖογῖ αἀμλρδίασ, Τταςλίπ. Βορ]ος]. 
596. ΠΗορῇη. 

662.5.σπανίζειν τινὸς πράγρµατο: αλἱ δεῖσ- 
Φαι τινὸς πο. ν. 84 ΟΥεΙορ. Υ. 122. Ποωπὴ 
(πανϊσαϊῖο, αἱ Ἱπίτα 1524.) ἀῑεῖιν οὐσία. 
Οὔριοε, ἐπιδέξιος, ἐπιτήδειος ἄνεμος. τὶς οὔ- 
θια, οὔριος» ρὔριον, εΙππρΗςίίοτ, νε], ααοά 10ά 

ειρρἰοπάμπα ο5ί, αἀ]εείῖς νν. (ν. Ηείεῃ. 
406.) πνοή, ἄνεμος, πνευμα, (νά, Ἠοοις. 

898. Ἠε]οεπ. 1619.) Ἱπίτα 1596, Ἠαῦος 
σπλοῦν οὔριον. ΑΠΟΙ ἰτωρ]]εῖίον Ἰεσ]έατ οὗ- 

ρο. Υ. Ψϊροτ. 151. Διαγγέλλειν Ἡ. Ἰ. Ρε- 
ἴρτε, Πασίιατο. ναῦς, ϱἸαδδεπα αίηιιο οχοτεῖ- 
ἔππα. Μάτην π. Εταδίτα {επηρις {ετετο, οἵ1ο-- 
5απη οοπ]πποχατ]. Βορβα. 

5654. "Ως δ) ἄνολεον εἶχες ὄνομα, (ο. Α. 
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865 Χιλίων ἄρχων Πριώμον σε πεδίον ἐμπλήσας θορο ρος» 

Κάμὲ παρεκάλεις, τί δράσω; τίνα δὲ πόρον εὕρω πο- 
έν 5 

Ὥστε μῆ στερέντα σ᾿ ἀρχᾶςν ἀπολέσαι καιλὸν Ἀλέος. 

Κάτ ἐπεὶ Κάλχας ἐ ἐν ἱεροῖς εἰπε σὴν 9ύσαι κόρην 

Αρτέμιὸι, καὶ σλᾶν ἔσεσθαι Δαναΐδαις, ἡσθεὶς φρένως, 

355 ΜΙε ργαροβδίί5, Ῥτίαπηϊ οαΠΙΡΙΠα αγπαῖς ΙΠΠΡ]ΘΕΕΙΙΥΙ5 655052 

Έί πιο «οηδι]ερας, α]ά {αοϊαπαὸ απαπιπατη νίαπα α]ουΕῖ ταρογίατη 2 

Νο Ρτϊναέας Ἱππρεγῖο Ργεβε]αταπα σ]οτῖαπα απηϊίαπη. 

Ῥεϊπάε Ῥοδίαυατη ἵπ 5ασπ]βοῖς (αἱο]ας ἀῑχ]έ, αέ πηασίατος ΏπάΠ Β]απα 

Ὠΐαπε, αίααε 1 5οουπάαπι πανΥΙσαΙοΠεπ] {οχο Οταςἵς, σανίδυς απΊππο, 

Ὦ. Ο. ὄμμα. ὨἨεείο. ὄμμα εδί υιμ]έι5, [α- 
οἵες, αδρεοέι». Ἠοπι Πάρμας Ίουις (1 
αἆ Οἴοετοῃπ. Ἑατω, ὙΤΠΙ. 14. Λπφιμαπι 
εἰδί οσιιὶ ἀοζιιϊσδετή, δἱ ἴπι γθμιίδα Ιλοπιϊ 
υμ[έισι υἱᾳἱδδεδ. «Ματ. 

ὄμμα.] Τία απο Μ5ΡΒ, εί ΤΗ0. Ῥ. ρ]απο 
τ{ εππεηπάανοταπί Ἠεϊςκῖας εἰ Έντνήάας. 
Ἐά. Α]ά. ὄνομα. Τοΐσπα Ίοσυπα οἷο «ΟἩ- 
5Ηίπο: Ὡς »᾽ ἄνολβον εἶ εἶχες ὄμμα σύγχυσίν 
σ᾿, εἰ μὴ νεῶν Κιλίων ἄρχων τὸ Πριάμου πε- 

δίον ἐμπλήσεις 5206. ΑΡΡΟΠάΠΑ τηο(ο ἆπο 
Ίοσα, «οσα αἰπα]ής Γογηα ο5ί. Ὠ]ο 
ΟἨγδος1. Ῥ. 185. ἙὮ. ἦν οὖν ἀθυμία παρὰ 
σοῖς Τρωσὶν, εἰ µηδέσοτε παύσονται. ἸΝοδίες 
ἨἩοχας]ά. .. 645. 

τῶν ἀφιγμένων, 
3 

Ψυχῶν ἐτήκου νόστος, εἰ γενήσετα!. 

Μιςς. 

364.55. Ὀυρ]ίαπέ Τηίοετργείος ἆε Ἰοοᾷοπε 
ὄνομα, αυ ἵπ Ἐά. Α]άϊπα αίᾳιο Ίπᾷᾳ 1η 
Ῥατηεδίαπα εί Φιρ]Ιπῖ Ἠαροίωχ, Ρτο ααα 
8ΠΙΡΟ ΜΑ. ἨΜιςσταν! αίᾳαε 1Ωρ. Ἑ. 
ὄμμα, ααοᾶ Ί4π Πεἰδκίς5 ππα]αοταί, ΤΥΓ- 
ψιηίέας, αἴααε ἹΜατ]]απάις, οαυῖ νογαε: 
υιζέμδ, Γαοἱσ», αἀξδρεοίιι», εἴνθίᾳαε (σπα 
αριά Οἴοετοῃ. ἘΡρ. ΥΠ. 14. ὄνομα, ηο- 
ΠηΘη, ἀῑσηϊία, αλδῖ. Ῥατηοδίας αίᾳιο 
ῬήρΗηις τοάἁυπε: ᾳ μάπα ΏΟΠΙΕΠ πηΐοΓΗΤΩ 
Λαθιιίσδες, η]ςῖ, ἠπιρίουίδδο. Ὁπάε Ἰοε]ι- 
Ίετας: Ἠγεῖολε ΛΝΙεάεγσεδε[ζασετιεῖί----δα]ι 
πιατι αι] ἀείπεπι (σεδίολίο, 5εὰ Βεμί]]εγας 
1π ΊΤηαα: τυῖε ᾖασίολι δίατιᾷ 65 ἄα πι 
αεῖνιε ΓαΙάμνογγιοολια]ὴν δο. Ῥαπ6 απΙάεπα 
ΏΟΠ 5ίαβΙπῃ Ίουμ5 τοσιΥτ]{ 1Π πηςηί σπα, Ρῖ. 
Ἰοσίδδθιη ὁ ὄνομα ὤνολβον, πε(αθ γετὀ, αβί 
Ιηγεηίδδείη ὄμμα ἄνολβον, 4ᾳ.τθ, ἱ Ιουίς- 
5εΐ, ΠΠα]ΙΙ66ΕΠΙ ὤναυδον, (Μεά, 1180.) αι 
ἅλαον (1 Ἠσμη. 1547.) αυί ἄγρυπνον (1]ιε». 
594.) ὄμμα. ἄνολβον εί Ἱ. ᾳ. Ιϊ5ί6, ΙΠή56- 

τΙΗΠ. Τηΐγα 448. ο5ὲ ἄνολβα εἰπεῖν. Σύγχο- 
σις Ἱ. 4. ἔκπλλεη. 1ηίτα 1138. εδι: σύγ- 
χιυσιν καὶ παρα γμὸν ὀμμότων ἔχειν. μή, ΠΟΠ 

απιρΗα5 Ῥχῶεδςε. ΠἨορ[. 

265. Πριάμου σε σπέδιον ἐμπλήσας δορός. ] 
Ὠιββευ]έα5 Ἠ]ας Ἰοοῖ Ῥεπάσε, οΡρίπος, αρ 
εἰοραπίία (τασί 5οχπηοηῖς ποπ Ῥετεερία, 
ΏΘΠηΡο, α 5ΙΡΡΓΟΣΦΙΟΠΘ ρατῖειι]α μὴ, 4158 
τερείῖ ἀεριηί απηίε σε, Ἱΐα, μὴ ἄρχων, μήτε 
ἐμπλήσας. Ρίο 1ΡΗ. Ταυχ. 1968. Κεῖνοί 
σε γὰρ σίδηρον ΟΥΚ εἶλιον χεροῖν, Ἠμεῖς ΤΕ: 
1. 6. Οὔτε (νοῖ οὔβ)) ἡμεῖε. τθείο νετ, 
γιεφμθ ιο. ἍΝ1άς Νοίατη Τρι. Άναιε {λ- 
οἴ]ο φο]ρεί5ςε Ρροίμῖί Ρ]εηςε, ΤΙριάµου τε σί- 
δια μὴ ᾽μπλήσας δορὸε: δεά πο]. Α{ῑ- 
οἳς ϱΠἵπῃ Μοχ]ροῖε,. ἘῬο5ί δορὸς Ῥοπο πηϊη]- 
ΠΠ ἀΙδΙΠΟΠΟΠΕΠΙ, δεηίεηίία αἆιις Ῥεῃ-- 
ἀεπία. Μαν. 

Ο0οπί. Η. Ῥ. Ῥταί, αἆ ἨΠεειῦ. Ρ. εἰκνῆ. 
ηγπο. 

ἐμπ]λεῖν δορὸ», ἆμοετο ἵπ τερΊοποπῃ. Δόρν, 
Ὦ. ]. οχοεγοῖίιι5, πη]{έος αγπααεῖ, τί Ῥ]ατῖτηϊ 
Ἰπιο]]οχογαπε.  Κοομ]οτις 4ο θεζζο πεε]- 
Ἰοχῖί ἘΏο Ἰου αϊεααο »ἰσπΙΠ. Ἡ. ν. νῖάε 
αᾱἆ ΟΥΕΙοΡ, ν. δ. 6ί 16. χαίοτοα οὔδεῖ-- 
ναπάἁπῃ, Ἐοϊκκῖωπα Ίθσογα ΡΓο εἶχιες, εἶδες, 
εί ραυ]ο ροδί χιλίων ζάνθον Πριώμου τε, ὃς. 
αἴᾳπο νογίοτα: οἳ απαπα νά ετῖς ἸπέοΙῖοθηι 
αἀδροσίαπα εί οοηΓΙΣΙΟΠεΙΏ, ῬΥορίεγεα, 
αιιοά πηῖ]]ε πανΊριας οἱ αγπηα(ῖς ηΟΠ Ιπιρ]ε- 
νίςςος Χαπίριπη οί Ῥτγίαπηϊ «αππρωτη. Τάεπα 
ΠΠΟΩΘΙ, ὡς δὲ Ρεπάστε α ργασεᾶ. ἐππλθον, 
ΖιάΥ7Ο Εδί, αιιί ἴπ πιεπιογίαπι ἐδί γευοσο, 
Φμοπιοᾶο. 1π Άπο ν. 995. ποῦ ροπεπάτα 
65ςο Ποίαπη Ιπίεττοσαί]οηῖ5δ, 5εά «οπΊπῃθ, 
ἨἩ οσα ποίαί. ἸἈοδυππηαθ ῬΡ]επο δοΓ]- 
Ῥεχο Ῥοΐμίρςο: Πριάμου τε πεδία μὴ ᾽μπλή- 
σας». ΔΑιοῖ5 επΊπα θµτΏ 5οτ]ραῖσ5ο. 

11ορ/π. 
560. παρεµάλειε. αγεξδδεδας. 3η {αχ 
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39600 Ασµενος ῥὐσειν υπεστης παιδα" καὶ πέµπεις επών» 
ει / -- / ” / ρω 

Οὐ βία, μὴ τοῦτο λέξης, σῇ δάµιαρτι, παῖδα σὴν 
απ κΙ. |] -” / « / 

Δευρ ἀποστέλλειν, ΑΧΙλλει προφασω ως μμ 

ΚῴάΞ᾽ ὑποστρέψας, λέλήσαι µεταξαλων ἄλλας γρα- 

φὰς., 
ε Δ 1 ι Ἆ . 1 4 ’ 

Ως Φονεὺς ουκετι θυγατρος σῆς εσει μιάλιστῶώ γε. 

560 Τ4Ῥοπς πιασαξΙση ἐο ο55ο Β]ῖαπι έααπα Ῥτοπαϊσίς], οί νο]οῃ5 πιαπάας 

[Γχουί έα», ποπ εοασέιΙς νΙ, πο ἀῑχονϊς Ιδέιά, παπα Β]ίαπα 

Ἠις παϊίοτς, Ίος Ῥγσίοχέα, ἔαπαααπα παρέυχαπα ΑοΡΙΗ]1, 

Τεϊπάο πημίαία 5οπ{ρη{ῖα οἶαπα αἰίας Πίογας παϊςΙςε1, 

Ωιοά ποπ οἱ» (έατιας Ιπίογ[οοίος β]ῖα {αα. α]]ο πποάο. 

ἀεῖπάε ῥᾳσις εχῖσιια οκ Ῥοίδοπεα Ασαπιοπι- 
ΠοΠῖ5. Ἠισσ. 

506. 8. παρακαλεῖν αἆ αιχϊ]ήατω νοζατο, 
ϱοΠ5µ]θίθ. ἍΤόρον εὑρίσκειν, εχῖίιιη Ἱῃ- 
νεπῖτο, αἱ Ἅοά. 9639. 1415. ΤΡΙ. Ταις, 
876. αἴηια αΏδί. Αάῑδείας Ἠαο Ἰο- 
ααοπάϊ ἔοσππιι]α 4ο Ποπαηίθας αηχῖο Ἠα5]- 
ταπίρα5, αί Α]ορδί. 3911. στερέντα ΡΙΟ 
στερηβέντα, ἃ στέρλμαι ῬΤΟ στερέοµαι. Τὰ 
Ἠορ]οά. 909. Ἐϊδδο νετο ΑίΠεαπι ραίᾶ- 
τας. δίς ΤρΗ. Ταυχ. 474. στερεῖσα, 4αοἆ 
Πω Βατηοδίις ου ὢςβ]ροο, ὤᾳιε ας 
ἸΜιδσταν]α5, ῬτοΟ στεοηθεῖσα τεεερῖί, ααιοά 
Ἐά. Α]ά. ει Μ55. Παρεραπί. Ο4. α1ιο- 
αιε ῬαεςΠ. 1951. εί Οχτεςι. δξ0. 

Ηορ/α. 
967. Ώτο ἀρχᾶς {οτίθ ἄρχπς, εί ΡΤΟ γνώ- 

µας (ν. 568.) νεσῖας νΙάἀείασς γνώμης. Ώο- 
τῖσα ϱΠΙπη ΠΟΠ 5οἱεπί Ῥοπῖ η (τος]λαἸοίς, 
Βεά “ ορΗπη ΠΙΕΠΙΡΤΑΠΑΕΣ ἵπ Ῥ]ατῖποῖς 
6 νοεαριυ]ς ἀἰα]εοείογαπῃ απα]ορίαπα εοἩ- 
ἐς φιαπιεγτεδρυυη{;) υέ ποίαί ρεγ]ήςίπηας 
Ἠαταπα τετάτη Ἰαάες, Ώονν]]α5, αἲ Ο1α- 
ΠίΟΠ, Ρ, 639. Ματ. 
,στερέντα σ’.] Τιερο: στερέντας, ςαραιιάϊίο 

ἡμᾶς. Ὠςο 5ο οηῖπω ἵπ Ῥ]ητα]ὶ ]οᾳυ 5ο]θ- 
Ραπί Ὑείετο, Απάτοπι. ν. 555. ο 5οᾳ. 

Μιας. 
στερέντα] Ἐτο στερηςέντα, ἃ στέροµαι ΡΤΟ 

στερίοµαι. Πα Ἠερίοά. Ἔργων καὶ Ἡμερῶν, 
ν. 209, Νίκης τε στέρεται, τορός π᾿ αἴσχεσιν 

ἄλγεα πάσχει. Έδρα νετο ΑΠίουπι ρυίᾶ- 
{τ. Ψἱὰς Τρηϊσ. Ταυτῖς. ν. 474. 

κλέος οτπαίαχ ερἰΠείο καλὸν, ηαῖα Ἡ. ν. 
νίοβιε 5εηδα αἀβίρετῖ «οηδίαί, εεᾳαε ας 
ὄνειδος, (4ε απο ν. πος αἆ Ογε]ορ. ν. 295. 
εί 5ρτα 505.) γιὰ. Μωτοι. αχ. Τ,οείτ. 
6, 8. Ἑπσίαίι. αἆ Ἠοπηοχ. Οὰ. α. Ρ. 66. 
386. Ἰπάρ αἰσχρὸν κλ. Ἠθ]εῃπ. 1256. 5εά 
καλὸν, Ἠεειὺ. 1907. Πορβι. 

508---564. Κάλχας, εἶπε ἐν ὁἱερος (1Π 
«αοτ]βοῖῖς,) 5άΡρχα Υ. 90. ἀνεῖλεν. ἄσμενος 
χαίΐρων, ἡδέως, σοροθύμως- Φυ]ά. ---- ὑπέστης, 
Ῥτοπηϊςί5ε]. Βἱο Ἱπίτα ν. δδ0. πέµπεις, ᾱ- 
ποστέλλευ. « υ0ε5 (Ητετῖς) ---- ἀχογθτα πωῖί- 
ἴοτο Β]ίαπα, (Υ. 5αρτα ν. 99. 5α-) πος Ῥτα- 
οχία ---- ν. 5αρτα 1. ]. ὑποστρέφειν αί ηος- 
έάπα 1ΠιῤεΙγοπ. Ἡ. ]. 5οηίθηΜίαπω παιίατο. 

λέλησαι, (ταοῖσπωιις δα:ἶς (ΤΙ{15, 6410 λαν- 
Θώνειν επι ραγοῖρίο απείαπαῃ Ῥεγ οἶαπι 
τοἀάεπάωπα. ῥΦίο αλΏδῖ κλέπτεν, πὲ ΟΥ- 
εἹορ. 549. ιδί γιά. πο». Αηααπάο ρος 
ἐπιργιιάεπς εκρ]ςεαπά τη, νε] εἰἶαπα ρετ {ς- 
11070, πιο απἰπιαάυοτίο. Όοε ἴου Τάϊοιῖς- 
1ΩΟ ν. Ὑϊσογ. ρ. 959. 55. ππάο Ῥτοάσας 
τοάῖε ας: Ἱπαιρτιάεπίοτ πηυίας, νε]: ποπ 
απ]πηαάνοτεϊς, {ο. Έσο τεἀο: οἶαπι αἰῖας 
ίέρτας 5ο ῖς. Ο6. 5ρτα ν. 108. Ίεα- 
μίας νυ]σαίυπα νετάτ: Ἐε ἀεῖπάε εἶθπι 
θα Ιπίετερρίςα, ἁοπιαππααε αππαπάαςίῇ, 
αἰῖς Ῥοδίθα πηϊςεῖς ορίςίοι,  Ποεϊδκιας 
Ἱτα φοπ]δίε: κάν ὑποστρέψας, λέλησαι µετα- 
βαλὼν ἄλλας στροφὰς, ἀεϊπάε γίδια 
υἶαπι γερείετι (1. 6. ταῖδις) υεγς {ε αἆ 
αἴίαν γα[ίοπες (54ορΏας, γειριῖας,) πο 
{πιφοίν.  Κοεμ]ετας αιαίθπῃ Ώου πιοάο ἵπ- 
ἑετρωησίε: κῴς ὑποστρέψας, λέλησαι µε- 
σαβαλὼν ἄ. γο- αἴαιε τεάάϊε: αἰῑει θαῖά 
απι{εγίοσέ ἀιι ολ, πιά δο]ιγἱεδεδέ Πιεἰπιζίο]ε 
εἴπεπι απάεγνι Εγίε], ἀιι ιωοἰεδὲ πιῖε απι ἀεῖ- 
πογ Τουλέοη πιπι Μωγάεγ υετάεπ. 1Ιάεπα 
αἀάῖε, (ᾳαοά οσο αποφιο Ππίογ Ιοσεπάιπα 
«οπιῖοραπα) «δε αππιαξγίσλ ]ιαί Μετ 
αὐοεγπιαίς ἀ4εν Ιἰολίεν ΛΜ Πείάεπι πιτιά «4ὐ5- 
εἶοιι εγιωεεΚεχιάε Ἰογίε ἀεπι ἨΜεπείαις ἴτι 
ἄεπ Μισιά πεἰεαί. «ἁδαπιεπιποπι {ας 
αἱσ] ἀἱροενγ «4ιδάγίίοκε πσ]έ ὀεαίεπί, 5οτι- 
ἀετπι πι δεύιε (σεπια]ίπ απεθείεπ, {γε 
Τοσιέετ, τε αἷο Ποε]ιπεῖέ πιοσ]ι εἶπι [αλ 
ἀποσίαπαά Ἰαδοπ, πιϊδείε, πἰσλέ πας] «ιίς 
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866 Οὗτος αὐτός εστω αἰθλρυ ὃς τάδ ἤκουσεν σεν. 
Μορίοι δε τοι πεπόνλασ αὐτὸ πρὸς τὰ πράγματα, 
Ἔαπονουσ᾽ ἔχοντες" είτα ὃ ἐξεχώρησων κακώς" 
Τὼ μὲν ὑπὸ γνώµως πολιτῶν ἀσυνέτου, τὼ δ᾽ ἐνδίκως» 

565 Ἠ[ς Ιάεπι αίετ ο5ί {ο5ς, αι ἆθ {ε Ώωο αιάϊν]ε. 
Ἰππιπαοτῖς αυίεπα Ὥος αοσ]ά[ε τι τεττα αἀπηϊπ]δίχαίίοπο; 

Όιί Ρρεπες ἴρρος αἵέ, Ίαῦοχο εοπδεφαυπέατ; {(απάσπι νετο εχοεάυπί {ὐΥρί{6Γ: 

Ῥατίῖπα απϊάεπα οὗ 5α]ατα οἰνίαπα ΠαάἹσίαπα, Ρατᾶτη Υετο Ἰμρίο, 

σι δέπάθπ, ὧς φονεὺς, κ. σ. λ. 56. 5ο 5οτ]- 
Ῥεης. Ἠἱά 5µρία 96. μάλιστα γε, Ιτοηῖςο. 
Ἠεϊσκῖας πποποί, οοἱ]οσαπάμτα 6556 ριης- 
ίάπα αΠίθ μάλιστα γε. Ἅ«Ἰθοίε Όεγο, ειπε 
ῥεπο. Πορί. 

565. λέλησαι, µεταξαλών] Ο0οἆά. οἵἩι- 
Ὠθ5 λεληψαι, ἃ λαμοάνομαι. ΑΠῑοῖς ας]- 

(αὔως εἴληψαι. ααοᾶά πηδίγΙπα ποῦ αἀπηῖί- 
αε. ἨΒεϊφεῖις ἀῑσάησυϊι Κά9) ὑποστρέψας, 
λέλησαι μεταξαλὼ», ὅτο. αι δέν. 964. οεη- 

56εί ρυπείαπα εοΠοςαπάαπα ε55ο απίθ νοςθς 
µάλιστά γ:, 4ὐα5 εἰρωνικῶς Βτοάσφις αοςῖ- 
ΡΙε, γεοίε υ6γο, 61ο θεπο. Ἐσο θα ηΟΠ 
ο που 5έῃδα; εί αἀ]απρο 5εᾳιεηίῖ- 
Ρας: ἀαδίις «απο, Ῥτορίες Ἠδυπι 15ία- 
χαπα ΥοσςώΤη, οὐ θεηίρηίίαπα Τθτο οἶαιι- 
ἀυπί. Ματ. 

λέληψαι.] Τία ΜΒ. υίεταιε εί ΤΡ. Ῥ. 
γυ]σο λέλησαι. Μιρς. 
564. µάλιστώ γε.] Ῥται εαετῖς, 5ς. ΑΙ- 
σῖνῖ, Μιας. 

966. Οὗσος αὐτός ἔστῳ αἰθήρ, ] ΟΡΙπου, 
Οὗτος ὡᾠθτός ἐστιν Πο άέηι εδ αξτ: τα 
Έτους. 1017. σὸν αὐτὸν αἰθέρ. Μαγχ]. 

Κοεμίθτας: Άπω ἀἱοεο ΠΗἰπιπιεί, ἆθτ 
αἰῖος σε]ωτέ |ιαί, 56ή ὄΖεισε. Αί ῬεΠβί]]ε- 
τα: 1ουήι Τ9έ αἰε Ιγι[ι, αἷε ]είπο ἀῑολι Ίεσι- 
σἰεῦέ, ἀἲε πεππ[ίελε, ἀῑο ἀείπει δε]υ 5ε- 
αγ. Πορ. 

366. Μυρίοι ---- πεπόνβασι, Ξεὰ Ιππιτηθτί 
δἱς αΡθτε 5ο]επί, Ῥετπιι]άς Ώου αςοῖά]ε, 
ταΏοπο περοίίοσυπῃ, (ἨΟΠΟΓΙΠΙ) 5. 1Π ηθ- 
βοβῖς σογεηάϊς Ἰ. καδαῖρίεπαϊ. μύριοι 4 
εετίο φαοάαπα, αἲ µυρίοι ἀε Ἱποετίο ΠΗΠΩς- 
το, Ῥτο σώμπολλοι αἀλϊρείυτ. ν. αἆ Ογ- 
εἸορ. Ῥ. 4. εί Αεϊειοίε]. Ῥοδ6ι. ο. 91. 
--Ἠασε οὐδετναίο ἆε ν. μύρια ποῦ υΡ]- 
ας να]εί εί ταβεη Ῥορε νάείατ αἆ 
ΟταπηππαΙσοχαπα ατσιίἶα5. Ψἱά. Ἐαρρεῃ, 
Ἐγκ]. Αππιοσ]ς. ζαπ Ἠοπστ. Ῥ. ὓ. Ρ. 81. 

Ηορῇη. 
567. Νοπημ]ς Ρ]ασεδῖί εοη]εσίπτα, 

᾿Εκπονοῦσ᾽ ἔκόντες" εἶτα, ὅτο. [ᾳαοπιοάο εᾱἶ- 
ἀῑί Ῥανποσίας, 0απίοτο εί Ῥοα]ήβοτο 8110- 

ο ποτῖρας] ΡΟ Ἐ κπονοῦσ' ἔχοντες, εἶτα ὅ, ὅτο, 

5οἆ νά. Ὑαἰεκεπατ. αἆ Ῥπαῃ, 716. 
ΜΗ αγχ1. 

᾿Εκπονοῦσ' ἔχιοντες:] ΙΠΙΕΙΡΥΘίΟΓ: ἐκσονοῦ- 
σι ὥστε ἔχειν. Οετηῖπα Ῥ]απο Ιοεαίο ε5ι, 
δίδασκε σοφοὺς, ΡΤΟ δίδασκε σοφοὺς εἶναι. Ἡε- 

τας]]ά. ν. 575. αλβ] νῖᾶς, αασε απηοϊανΊτηας, 
ὦιο εί Ὠϊοηπγς. Ἠα]ίσατ. φεύγειν ἀπολυέ- 
µενον ΙΟ φεύγειν ἀπολύεσραι, Ῥ. 445. ]. 92. 
Ἐά. Ἠιάξοπ. Ῥατηεϊρίαπα ᾳαοᾳαε ΙπβΠῖ- 
Ενὶ νῖεο ῬΡοδυΐ9α υἰάθεατ Ἠετοάοίας 
ΥΤΙΙ. 159. αῖ ἐπειρῶντο ἀνσιούμενοι, Ἰθ- 
τάπηηυε 1Χ. 26. ἔπειρῶνσο κατιόντεν. ἔχειν 
πὼ πράγματα Ογαςἶ5 να]εί 5Ἱηιπια γ6ΤΙΤΙ 
οἱ. Τηωογά. Τ11. 79. οἱ ἔχοντες τὰ 
πράγματα. Βομο]]ακίέος 101 Ἰηίεγρτείαέα», 
οἱ θυνατοὶ, οἱ πλούσιο, πηϊμΙ αμϊάεπι ΠΟῃΏ 
Ρεηΐίας ρα εϊςίασοῖε. Οοπίεχ ε]αςά. ΤΗΥ. ο. 
2π. Οαηίεγις ἐκπονοῦσ Σκόνσες, 4αοᾶ πες 

νΊπη, Ώηες νεηιµρίαίθτω, Ἠαῦαί. Ἰίιςς. 
Ἐκπονοῦσ ἐκόνσες"] Τὸ ἐκπονοῦσιν αὉσο]ιέε 

Ἠΐςο Ῥοπίίαχ, εί ποευίταπω αδέ, έ Χεπορῃ. 

Ογτοραἀ. Τ,. ΣΥ. ἱκανώτεραι τοῖς σώμασιν 
ἐκπονεν. Βρπὶβσαί Ἰαδογῖιις Επεγζεογ, νε], 
υί αἆ Τ,αἰὔιαπι Ν6ΓΦΙΟΠΕΠΙ ροδυῇ, «ἄγάιμα 
ασσγεαἰον. Λας ἐκπονεῖν εδί αε ντ, οὲ 
5οπαί εἰαῤογο, ῥετ[είο, Ίέεπα ἴπδίγιο. Σκόν- 
τες ΝΟΤΟ Ῥτο ἔχιοντες ἵπ εχίυπῃ τοςθρί, 
Οαπίστο, Ἀεαρετο εί 5εηςι {4 ροδίυ]αηίο, 

ΒαγΊιεδ. 
Ἐκπονοῦσι] Οπιπῖρις νἰτῖρας αἰ]αθοταηέ, 

ΟΠΠΠΟς υΊτες εοπίεπάἁητ. Ἠας επίπα άρα 
Ιῃ ν. ἐκπονεν Ἰαΐετε τηῖἩΙ νἰἀείατ. Ίο 
α]α Ἡ. ν. ποίοπο ν. Ίπίτα ν. 909. Δε 
Ῥτο γυ]σατί ἐκόντες ηαοά Οαπηίεγας, Ώατηο- 
5ἵας α]ῆααο Ἠαβεπί, 5εἆ Μιδρτανίο «επ- 

56ηΐς, νί αίηιε νεηωρίαίε «ατοί, ρ]ητος 
Ἱεριπί ἔχοντε, Οτοῦῖας Ῥοδί ἐκπονοῦσ 
ἀϊδαπσιυ]ι, υί ἔλονσες 6υπα 504. εοπηοσία- 
ἴαχ, αιοᾷ Ῥτοραι ἩἨοαίμίας, αι εεῖαπα 
οτ]υεπάιτη ε556 οθΠ56ί σὸ μὲν ---- τὸ δὲ, αἲ- 
αις Ἱ{α Ίοεμπη γοτιεπάωτω: Ἰππιπιετίὶ αι- 
ἔεπι ἰάεπι }αδδὶ διέπέ ἴπι πιεσοί σεγεπάἰς, 
Ἰαθογαπάο φετ[εζισι, μέ γεγωπι ροαπέωτ, 
ἀεῦιάε αιέεπι ἔοσο ἐμτρίίεν επεἰάωπιά; ᾗγί- 
η φάει (να επι) οἩ δετιεπία οἰυίιιι 
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᾿Αδύνατοι γεγώτες αὐτοὶ διαφυλάξασδαι πόλυ. 
"40 Ἑλλάδος μάλιστ ἔγωγε τῆς ταλαιπώρου στένω, 

“Ἡ Ὦέλουσα δρῶν σι κεδνὸν (αρθάρους, τους οὐδένας 

Καταγελώντας ἐξανήσει διὰ σὲ, καὶ τὴν σὴν Κόρην. 

Οπι ποπ Ρονείηί 1ρ5ῖ (πο Ἠεπιρυβ]ίσατη. 

570 Ἐ)ρο Ροϊςεῖππιαπα 60ΠΊΟ τηΐδεταπα Ογεεεῖαπι, 

Ωιαα επι νε]ῖε αΠααῖά σ]ογῖοδαπα σογογε εοπίτα Ῥατμαχος, πΙ]1 Ποπηΐπος, 

Γ πηϊε{εί εο» τιάοπίος Ρτορίετ {8 εἰ ἵπαπα ΒΙίαπ, 

ἐπιρεγίίογιίπι, αἰίεγιιτι Όέγο (ονεηῖτ) πιογί- 
ἰο; ἐρδί 5οϊεσι πιῖπιι αρεῖ τιαῖ (5απε) αἆ 
γοπιμιδ]ίσαπι ἐιεπάαπι. ΟίετάΠ ν. ἐξε- 
χιώρησαν, ηξ 5αρο Πΐ, εἰσπ]βεαίοπεπα Ρτα- 
«οηέϊ5 Ἠαβετε, αιί τοἠάεπάιπα 6556 Ῥ6Γ 50- 
ἴοπί, ατα οί. ὙΨάο 5αρτα αἆ ν. 97. 
Πεἴἴπφμεγε, πεςἰἰσεγε κοἰεπί ἴατρίέετ, 5. Ῥες- 
5ἴτης, φιοά απίέεα {αηι δέιαἰο8ε α[}εοίαγαπιέ. 
ὑπὸ. Ἑτορίογ σέα]ία ]αάϊσῖα, 5. Ῥέγνεισδας 
ορϊηῖοπος, νυ]σί. γεγώσες»- ὑπώρχιοντες. 

07ε]ορ. 6. Σιαφνλ. {ἀοτῖ 5. τοδετε εἶνΙ(β- 
(ει. ἍΕΒΠορίη. 

5το: Απιε Ελλάδος Ιηίε]]]σε ἕνεκα, εί ν]- 
ἀεὺῖς πμ] πιιίαπάαπα ἐ55θ 1Π μώλιστα. 
Ἠιπο νεδαπα τοβρὶοῖε Ἐπρυ]ας Οοπηῖσις 
αρ. Απθησιπη ΧΠΠΙ.δ. ρ. ὅ6ι. ΛΑ. Ἑλλά- 
δος ἔγωγε τῆς ταλαιπώρου πέρι Στένω- 

Λ/{αγΚΙ. 
Ἑλλάδος μάλιστ᾽ ἔγωγε της σαλαιπώσου 

στένω,] - Ηωπο νετ τοδρῖοῖς Ἐάα]ας 
Οοπηῖσς αραιά ΑίΙεη. ΧΤΙΙ. 5. Ρ. 569. 
Α. “Ελλάδος ἔγωγε σης σαλαιπώρου πέρι 

Στένω., Ματκ]. Ἰπ Ἐπιριῇ νεα παῖχος 
Ματκ]απάμπα ποῦ γ]άϊΐςσε εχρυπσεπάσπῃ, 
έατα Εματῖρίάϊ αιιοζοχίίαίε, {ατα πηθίτί ]15- 
5, Ἱππρογίάππη Ἰδειά περί. ἸΙάεπι {- 
οἰεπάαπα ἵπ Ἠετοᾶοί. ΤΙ. 102. Ρ. 150, 5. 
1αάΐϊσαι Ὑαἰεκεπατίας αἆ ΥΤΠΙ. 145. Ῥογ. 

στένειν τι νθὶ ἐπὶ τινὶ, να] τινὸς, αί Ἡ. Ἱ. 
οί Ῥμαπῃ. 1440. Ἅοίεο υἴοεπι (αταείῶ. 
Εοϊσκῖας εοπ]ἶοετε γα]έ σύχ-ην Ῥτο µάλισ- 
σα. Ταλαίπωρος ἀἰοίέασ, ααὶ παὶδεγῖϊ5 ργεπη]- 
έαχ. ν. 4 Ἡ. ν. ασ» οορίοςε πποπυῖ αἆ ΟΥ- 
ε]ορ. 550. δρᾷν τινα τι 58Ώ51 ἀοιετῖοτῖ 1. ᾱ. 
χακοποιεῖν ν. Ξελο]. Μεά. 3991. «ο. 9585. 
οοπίγα αἰἴααεπῃ αΠαιῖά 5α5οἱρετο. ΑΙΗΡΙ δρᾷν 
σωε σι Ώοπο 58η5α Ογε]ορ. 195. υδῖ πασ]ία 
ἂε Ίας {οτπηα ]οᾳαθπά!1 οὐθεγνανίππας. Κεδ- 
»ὸν 3 κήδοµαι τπαση]{ασῖο, «ατο, 5οΗΙσΙέαπῃ, 
βἱοτίοδαπα Ἱπίοι αἰῖα οἸσηϊβσαι. Πορ. 

Οαίεταπ αἆ Ώαπο νειςυτα τορρίεῖί Ε- 
Ρυ]ας αραιά Αίπεπ. ΧΤΠΙ. δ. Ρ. 569. Α. 
Ελλάδος ἔγωγε τῆς παλαιπώρου πἆρι Στ{- 
ω τοὺς οὐδένας, Ώοτηῖπος πΙμΏ], πα]πας ἔτι- 

5ἴ5, αΏ]εείος, Ιπάίσπο». ΠορΡα. 
οι, ΙΥ. 

57]. βαρθάσους, ποὺ; οὐδένας, Καταγελώῶν- 
σας ἐξανήσει] Ἀιαρια]ῖ ἀῑειπεοπεπα Ῥο5έ 
οὐδένας, Ύυσ" νοχ ΏηΟΠ Ῥογῖηοί αἆ βαρθάρους, 
«ο αἲ 5οηιπεμῖα. Νοππυ]] πια]επέ ἔξα- 
φήσει (απ. ἐξανήσει, θυἷα ἀφίημι εσί αἰπιῖί-- 
ἰο, ᾳαοά ]ουῖ 5εηδι5 Ρορίι]αί: 5εὰ ἀνιήμι 
οί γεπιέο.. Όδας (απηεπ Τοτίο αἰιιά ἆᾱἷ- 
οἳ. «Ματ. 

5τ9. ἐξανήσει] Μήτου, ἵπ ὮΏαρογίαπο 
οοάΐσς ἐξανύσει 5οπΙρεαπα; Πες 5ΕΠ5Η, Ὠθς 
τηρίγο 5εχναίο. ΓΠαγπδ. 

9τ9,. Ίπ οᾱ. Φε υ]ϊπϊ Ιπνεηῖο ἐζανύσει αί- 
ας Ἠαπς Υειδίοποπα: 1ροίς]αηι γἱδιέπι Ίιο- 
υεδίέ, Ὢγορίεγ {ε εί παπι Πίαπι. Κατα- 
γελῶντας, 6ΙΠὰ {απίο αρραταία Ῥε]οο 1π- 
είτιασᾶ Πίο Ἠατθαπαας, Ὠθς, ΥοΠίο ϱ6Ε524Π- 
(ο, α]εογίας Ργοστεᾶϊ ναἱοαπαα». Ῥεησαχ 
παπς σεηπίοπίία, απ, αιά αἆ Ιπιρεταίο- 
τοπ ῬοππΏ οἩσεπάωπα τεφυγαξαχ, Ῥο- 
Ροπῖ. Ἔκατι (1. 4. χάριν, ἕνεκα) αβΐου.. 
γι]σο γετίαπί: γγορίετ ορε». Βία Ώατπε- 
οἷμς, Κοεμ]στα», αίᾳιο Ῥεμί]οτας. θεά 
ηθφοῖο απ΄ Ἠῖο 5ης Ἡ. Ἱ. Ίοσαπ Ἠαρεαί, 
αααπέατα οπῖπα πιεπο]πῖ, ϱγορίεν ορε» Ασα- 
ΤΠΕΙΗΠΟΗ ἆάς ποπ οσί εἰεσίι». θεά ααῖα 
Ἱπασπα αιιοίοτῖεαί Ρο]]εραῖ, εί, ααοά Ἠε- 
πε]αις οἱ Ίαω οκρτοβτανοταί, αΠΤάΠΠ Ρ]6- 
υἱ5 σαβίαταί, εἰίααθ αἆ οχοτεῖέας απΙπαἁπα 
ηος πιοάο αἀϊίαπα Ῥατανοταί, (ν. 50Τ. 55. 
σο]]. 93.) Ἠσει {ρ5ο Ασαπποπιποη, Ἠρης- 
1αϊ, αιῖρροα {ταιτῖς, οα5α, Δά 4μσπα πον]- 
τη15 ΟΠΙΠεΠΑ ἨαΏς Τοπ Ρογηπαΐςεε, (ν. ττ. 
55.) 5ο Ργα[οσίαπη 6556 οχογοῖαῖ 4956- 

τας, 6αρχα ν. 84. 5ᾳ.. 1ΤΡί ἀῑδετίε πποπεί, 

5ο {απαιαπα σύγγονον, Μενέλεω χάριν που 

τημπας αοεθρῖσο,. Ώπατο Ἰανοπαςοίηε 

Ίεσοχοια γένου; «τη Ἐοϊςκίο, νε] κήδους 

ετα ΝΠιαδστανίο, πειωίπετη Ῥτορίες ΡεΠθ- 

τῖ «οπ/αΠΟΠΟΠΟΘΠΙ (5. 6επα», αθΠηϊαίθτη,) 
Ῥηποῖρειη οἴνίιαεῖς {αορχεπα 5. οοπδΗτις- 
το, Αεσθάῖέ, ααοά πιυ]]α5 Ίοσιις πα η Ίπ 
πποηίοπα χοσυτταί, Ἡδῖ χρέος Ἰάεπα ε5δεῖ, 
αιοά χρημα. ΑΠ υί ἀοοιῖ ἀεοερί 5ιιΏΙ 
Ρετηιιία[ῖοης χρέος εέ χοημα Απ ποβοηπο 
ἴ]α, αια χθέος «9 αἰἱρπιπι «Ἱσπϊβεαε” «πο 

τε 



ἰ 
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Μηδεν ἂν Χθέους έχωτι προστάτην ϱ)εέρνην χγουός, 

ήδ οπλων ἄς Χουτα. νουν χρὴ σον στρωτηλώτην έχει 

375 Τ[όλεος. ὡς ὤρχων ὦνηρ πώς, ζύνεσιν ἣν ἔχρν σύχη. 

ΧοΟ. Δενον πασιγνήτοισι γήγνεσθαι λόγους, 

Μάγας Ὢ’, ὅταν ποτ ἐωπέσωσι εἰς ἔρυ. 

ΝοηίπεΠ} οσο {ασστεπα ρτα{εοίυτα αΠει]ας Ἰοεῖ Ρτορίοτ αἰΠπῖίαίεπῃ, 

Ίσηαο ἆποεπα εχετοῖέάς: οροτίεί 54ροτο ἀμείοτεπῃ : 

575 Οµϊνῖς οπΊπῃ νΙτ οἴν]έαίες οτπανετῖέ, 5ἱ 5αριεηᾶαπα Ἠαῦοαί. 

ὤιο. Αοετρα γ68 εδ, Ιπίθτ Εταίτος Ποτὶ οοπν]πα 

Έπ Ῥασπας, απαπάο 1π εοπίρΠΠοπεπα ἱπεϊάργίηξ. 

5οΏςιΙ οίίαίῃ σὰ χρία εί σά χθήµατα αριά 

Ώεπιοδίαπεπη Ἰεσίέατ. χρέος ποίαίι «ῑεδί- 
πώ, πιεσοίζιψι, πιοοεδδί[αδ. Ἠεαιμίας το- 

ἀῑάΙε: ευπιπιοάἰ ϱγαίία. Πορ[ῃ. 
Ότο. χρέουε ἕκατι] π/α]ὰο ᾽απηρίστιπα 

ε5ί χρΐου: Ὥος Ίοςο. πιοοεδδἰαἰἰ σγαίία, Υοχ- 
αε Βτοάσις. Μαν]. 

χρέους ἕπατι] Τηίετρτείαπίαχ: ᾖγορίεγ 
με». θά απῖδ χρέος Ἠος 5εΠ5ι ἀῑχῖελ 
Τ,ρο: 

Μηδέν’ ἂν »ήδους ἔκωτι. 

ΔΕΙΙΠΕΠΙ ϱγορίεγ πεπεγίἰδ οσπ]ιισίογιεΊι 
2γἱπείρεπι οἴυϊα[ἰς Γαοεγεπι. ἨΜιφα. 

ΦΤ6. 55. προστώτην χ9ονὸς, Ῥλι]ο Ῥοςί 
στρατηλάτην πόλεως. πζοστώτης, Ῥταίοσίαις, 
ἆωκ, Ἱππρεταίοτ, 1. 4- ἄρχων. ΛΙΠΡΙ αποφαε 
κ. ε. Ῥαίοηπα5 μαι ΛΩλοηῖς ν]- 
νοπβίνη. νῖά. Ῥυ]ά. Ἡ. Οεειτπ Ἡ, ν. 
ἨΠοτας]. 964. Απορ. ας ΧΙ. 4. στρατη- 
λάτης Ἱ. 4. στρατηγός. ν. πο» αἆ Ογε]ορ. 
86. πόλις αιίοπη εἰ αΏΏῖ Ῥτο χώρα, κθὼν, 
υέ Ἡ. ]. ]οσίέαν, απεπιαάιποά σπα οοπίτα γῇ, 
ὅσα. Ῥτο πτθο, Μπ]ία ἆο Ίος η ΟἨ5ΕΓ-. 
νανι αἆ Ογο]ορ. 99. Ἐύνεσις, αΠίρα νοῦς. 

Ῥεϊπαῖρες, αποιηοάο ο55ε ἀεῦοαηπέ, ἆοσιιθ- 
ταηί 4ποᾳμε Ατὶδίοίο]ε» ἆᾳ Περι]. σ. 
Ῥ]υίατεῃ. πρὸς ἠγέμονα ἀπαίδευτον, αίηιιο 

Ίδοσται. Όται. αἆ ΝίοοεΙ. Ἰαικ]απᾶιις, 
Ἠοαίμίας, αίᾳαο Οτοᾶιι φορ Ἰαροηπί 
πόλεος, ηπῖα σσόλεως πείτο τερισταῖ. 

ΣΙορ/”. 
5τ4. Οαπίογας Ἰοσῖί ἄρχιοντ' ἄνουν. Δεά 

γη ἀοσῖῖδ». ηοηῦ Ῥτοδρίε]εραί 5εᾳαεηίῖΡις, 
ήαγΜ1. 

ΜΗὸ ὅ όπλων, δο.] Οαπίοτας Ρυίαί Ίρσεη- 
ἀιπα ἄρχιοντ᾽ ἄνουν. 9εὰ ΠΟΠ ἄᾳάο Ώας 
εοπ]εσίατα αππῖάοι: ἈΝΗπΙ] Ἱέαφιε τωι{ο. 

Ἀαγπε». 
--- Πόλεως. ὧρ] Ῥετ- 

ἠέθγαπη ππείτο τερασηαί. 
ϱ]εσευαί, Ματ. 

5τδ. στρατηλά 1 
οαπάαπα ΤΤό 

Τα στοῦας απο 

᾿ 

ὥρχων ἀνὴρ πῶς. 1 Οοπιραγαπά ια ΡΙά- 
{ατεπειυπα 11] ἆ, φύσει μὲν οὖν ἄρχων ὃ πο- 
λιτικός. ΟΡ. Μος. Ρ. 1455. ἨΠΙ πΙ]οπῖ- 
ης Ἰοσεπάυπα γ]άείατ : 

Πόλεως ὡς ἤρτυν) ἀνὴρ πᾶς, ἔύνεσιν ἄν ἔχων τύχη. 

απι οἴν]ίαίες ογάἰπαυετίέ φιυῖς οἱν, πιο 
Λγιάεπέίαπι ᾖαθραί. Ἠιαα. 

576. γίνεσθαι] Τίγνεσθαι Ῥίοραας Οτο. 

Ῥ. 549. ῥΡοΥ, 
Ἠαςο 5 ααῖς αθοπίῖας Ρετρεπάετῖτ, ρᾶ- 

τα αεοιταίο ἀῑσία 655 ν]άεμῖ. «4εεν- 
θα εδ, Ιποῖε, /Ραἰτίδις, σιέι ἔτι σοηιέετι-- 

ἐἴοπιεπι υεπιεγίπέ, πι υετόα ἴπείάεγε εἰ Ρις- 
ια». Θιαδί νοτο {ταίταπι οοπίεπίοπος 
εο ποπηῖπα τηρίπεπάα 5ἱηΐ, ααοᾷ νοΥβο- 
στη ἀῑδεερίαιιοπῖρας οοςαδΙοΠετω ἆατε 60- 
]οαπ{. 1,εσεπάμπα αι1ρρε ᾧόγους χο λό- 
γου. Ἐδί οηἵπη φόγος ηΟΠ αἴπιρ]οχ 16- 
Ῥτο]ιοπίο, 5ε4 αἰαιαπάο, Ἠεδγεβίο ἐασίᾳ, 
ὄνείδος. «Μιας. 

576. 5. δεινὸν (ν. 5αρτα αἆ γ. 197.) τες 
ατα, αοθτΏιπα ο5, {ταιπῦυς, οὔτΏ 1π ΟΟἩ.- 
{οΠΙΙΟπεπα γεποτ]πί, Ιπ νογρα Ἰπεῖάετο ος 
Ριρηᾶς. ---- κασέγνητος ΕΧ κάσις εἰ γείνο- 
µαι, εκ ιίτοηις 56 αΙίετο ρατεπίο σεγηα.- 
η] Εταίο. ΆῬ]ατα ποίαία ἆᾳ Ἡ. ν. τερς- 
τ1ε αἆ Ογε]ορ. 444. Ν. Ῥτονειυ. Ετα- 
σαπα ἴγαρ 5ιιηί αςεγβΙςδίπηθ», δὲ {Παίσιτη 
ςἱπημ]ίας ϱ55ο «ο]θί αἰκοσῖοτ, αὔαπα νι]- 
6αγΙάΤΑ ΙΠΙΤΩΙΟΟΥΗΤΗ. Ηομῇν. 

278. βούλομαί σ᾿ εἰπεῖν χακῶς εὖ, βραχέα, 

μή λίαν ἂν ὦ Βλέ ἔφαρα πζὸς π᾿ ὤναιδὲς ἆγα- 

γών. ἀλλὰ σωφρονέστερος, Ὡς ἀδελφὸν ὃ ὄνσ᾽- 

Τοἴο 1δί γεοίε πιαζεαἴοεγε, ἰάφιιε ὑγευίίθν, 1ιε 
πεζηιῖς δἷπι, Ἱ, 6. ν]άσατ, Οσι[ος α πριάεπ- 
ἔἶαπι ἀεάμοεγε: 5ειί πιοάείίογ νἷ]άεατ εἴσα {ϱ 
Ὀιροίε φιιἱ οἱ [γαίεγ πιο. Ἠαο παῖτα 
βυηί{απη {η σταοῖδ αααπῃ πι Ἰοτεῖοπς. 1.ε- 
Εεπάμπα (Ρτο εὖ) αὖ, υἱοίεῦπ: παπι Ίβεες 
αμομήραξ, ἷ5ε1ς Μοπε]α!, να 5650. Βούλομα: 

9 δέ σ᾿ ἔξε λέγξαι, ἃς. Ῥτο ὤν ὦ ο σωφοονέστε- 
« 

« 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ. 4δ] 

ΑΓ. Βέλομαί σ᾿ εἰπεῖν κακώς εὖ, βραχέα, μὴ λίαν ὤνω 
Βλέφαρω πρὸς τάναιδες ἀγαγὼνι ἀλλὼ σωφρονεστέεως 

880 Ὡς ἀδελφὸν ὄντ. ᾿Ανὴρ γὰρ χρηστὸς αἰδεῖίσθαι φιλεῖ, 
Εὐπέ μοι, τί δειὼ φυσᾶς» αἱμιωτηρὸν μμ ἔχων: 

/ 

αι Τέςἀδικει σε: τε πέγρησαι; λέκτρα γρῆήστ' ερᾶς λαβεῖ: 

σα. Νοἱο έο νΙρετατε ραμςῖς, ΠΟΠ Ἠἰηϊς 55 ΗΠὰ 

Ῥα]ρεῦτας Ἱπιραάοπίος αίίο]]εῃς, 5ε πιοάεςς; 

380 Οµιῖρρε Παίτειῃ, εἴίαπα ἴππρτοΡατῃ, Ῥχοῦιι5 τεγνετί ατηαί, 

Τις παΒῖ ᾳµατο αεθτρα 5Ρίτα», Ἠαρεπς ογαθπέατα οσα ατη ὁ 

ΟΩμ!5 (ο Ἱπ]αγία αβεἴε2 αια τε ϊπάἰσος2 οοπ]ασίατη, Ὀοπαπα ίαας, ο ὐρ]ςεῖ ευωρίβ 7 

θ05: 6ΟΠ]ΘΕΘΓΑΠΗ ἄνω οί σωφβρονεστερῶς : εί 

πηίταῦατ Πα Ίαπα θάϊέιπα Ἰπνεπίτο ἵπ ΘΡίο- 
ραο, Τι. 51. Ρ. 911. οὐἵ. Αυτο]. ΑΙοῦὺ. 
1609. Ὀϊςιπσιιο Ῥοδί βλέφαρα, οἳ 5οτῖρο 
πρός σ᾿ ἀναιδὲς, Ἱ. 6. πρός τε, εἰ ἱπιριάεπίεν. 
Ο0οάά. Α. Ἑ. Ρτο αγ. Τ,οοί. Ἰαρεπί ἄνω, 
οἱἳ Ο. 1π οοπίεχία. Καλῶς ἆποαιε Ἰτοηῖςς, 
{οτίς τηθ]]ιας Ἰεσογθίτχ αβΠΏ κακώς. Μαγξ]. 

518. 55. Αριά Ριοῦ. (τος. χκχ!. Ρ. 157. 
υῬΙ ἂν ὦ. Ἠιγπ. 

εὖ βραχέα, Πιοσεπάίπα ἐ, βραχέα, νε], 
ααοά Ματ]καπάο Ρ]ασεί, αὖ βραχέα» 

ὤνω] Τα 118. Ῥ. αἳ ἵπ πιαταῖπο απΠΡο 
Μ588δ. Ἐά. Α]ά. ἂν ὦ. ΊἨιωσ. 
Αν ὦ] Λ]ῑας ἀνώ, 56ᾷ τηε] ρτῖα5. 

2αγπέ». 
978.55. πακῶς εἰπεῖν----εὖ,] Ἠσο]ί ἀετῦ 5α- 

επ, «6οδ8χΕ, οὐ]ίσοτο. ΑΠ εὖ βραχέα 
οοπ]απσιηέ, βλέφαρ» ἀγαγεῖν πρὸς σώναιδὲς 
-- οτο Ππριάαπεῖ, ἔτοπίο εβτοπαία, Ῥαι]ο 
Ῥοδί ὄμμα αἱματηρὸν, Υ. 581. Έτο ἄν ὦ 
1 ἀνῶ (3) νοί ροιῖις ἄνω διῳδιώπ, 4μσά 
1π ΤΗὺ. Ἑ. εί πιατσίηο αππϱο ΝΤΡ5. Ἠᾶ- 
Ῥαπέ, αίαιιο Ίαπω ἨἩ οα(ῖας οιπη (τοβο εκ 
Φίοῦαο αεππεπάανοταί. Οὐ Φιλε; τιοιι 5οἴεί, 
αιοά Τιαᾶπί που Ἰσποταπε. Τί Σενὰ ϕν- 
σῶε. Οι (αι νελοπιοηίετ βρίγας, ἵπ- 
εαπάοςεῖί απῖπαις 2 Ὦε γ. φυσῶν Υ. 54ΡΤα 
ϱἆ ν. 1396. σοῦ κέχο, 414Π8ΤΑ το 6σες2 
Ίαπι οπιπία ασ 5ἱπσι]α οτάίπε τεβηίαῖ. 
Ὑϊεπα οὐπ/ιρεπι ὃοπαπι γεσιρογαγε, 65Ο 
ΠΟΠ Ῥοδδυπῃ 48Ρϊῖ εαπι τοάάετα; απ Ἠᾶ- 
Ῥεψας, θατα ποπ Ῥεπο 5οιναδΗ, 5. οἴσα 
οαπΏ ΏΟΠ Ὄεης {ο σθςείσε. Ου 6Ρο ρα- 
ηας ἀαῦο, οι {πι ροορανετῖ, ποπ 65ο / 
Άπ {6 πιοτάεί αγιθξίο ππεα» Τι νοτο {6- 
πατε ας ἸπΠοποδίο απιρίεπιις πιιζεγίς ἔοτ» 
Ίπο5 ἀρεϊάρτας! ἈΙΙΠα Υ6ΓΟ όρο ὑιδαπίο, 
5εηίρηίῖα ππωίαία, αἩ {μ, τερείεης πηαίατπα 
οοπῄασοτη, ΕΡί α Ώεπενο]ο Ώεο ογορίατη 2 
«Γμ5]άγαπάιπι αππαίοσυτΏ σἰχζέογιπι αἆ {ε 
πονι αεί, ααοά, απ ἐοπιεγαγίεπι 5ἳξ. 

Ε 

πηοχ Ιηί6]]σθ», Έσο νετο ποῖο ἔπαπῃ ἵπ 
εοπηπηοά τη, Ρορβίταςς πη]θχίς «αρα, Ἡ- 
Ἠαπα πθσατο, αἴαιιε ]αεποῖς αΠΙΠΙΙΠΙ ϱ0Η-- 
Βσειε. ΠἨορβι. 

αλ ο . ἂν ΄ ΄ « «ὁ 
Ῥέλομαί σ᾿ επει ραλώς εὖ, βεώχέα, μηλίαν ον ὦ, 

Ἑλέφαραω πρὸς τ’ ἀναιδὲς ἀγωγών. 

Τείοπἆο, ααοά οἰϊπι οκοοσ]{ανῖ, ἁλῶ ΟΠ 
ἀγαγὼν οοπδίτιοίἁτη, αξ 56Ώ5Ης δἷς: Χα 
οει]ο5 αἆ Ἱπιριάεπίατα ἀεάισετο ἆερτε- 
Ἠοπάατ. ᾖ1αεῇςο. 

5τ9, Βλέβαρα πρός τ ἀναιδε ἆγαγώ»,] 
ἐέ Ώϊεπσιαο Ῥοδέ βλέφαρα, εί 5οτῖρο πρός 
τ᾽ ὠναιδὲς, 1. 6, πρός σε, οί Πωραάεπέετ.". 

Πατ]. Ῥεεδείππο Ματκ]απάις. Οεγιςδτε- 
Ῥοπθ πρὸς τάναιδές, (απινῖς αἰίεταπα ἴω 
Φίοῦαο νμ]σοίιγ. ΆῬογ, 

σωφρογεστέρως] Ἱία Ἱατκ]απάιις εκ Φέο- 
ραο. Τη. ΧΧΧΙ. Εά. ΑΙά, σωφρονέστι- 
ρος. Μ4ι5. 

580. αἰδεῖσο' οὗ φιλε.] Οοἆἆ. ΑΔ. Β. Ο. 
ουκ αἰδεισαι ΦΙλει, ΠΠᾶσΠΟ ΕΙΤΟΙΕ: 5εοἆ εκ 
Ι6{0 «οΏ5θηςι ρτουαΡ!]ο ε5έ 1οστ 6556 ἵπ- 
{οχρο]αίωπῃ. ῥῬίοραρας (Ίοεο εἴαίο) Ἠαβεε, 
᾽Ανλρ γὰρ χρηστὸς χρηστὸν αἰδείσθαι φιλεῖτ. 
Ίμεσο, Ὡς ἀδελφὸν ὄντ. ἂνὴρ γὰρ χρηστὸς 
αἴδεισθαι Φιλε; τε ἆθ 5εῖρ5δο ΑσαπΙΘΠΙΠΟΠ 
Ἰοᾳπαίας, οί ἀθ 5. πιοεταίῖοπς, ταίΟτιεΏ 
τοάάσης ᾳατο ἀῑχοτῖί σωφρονεστέρως. Υ 6ἴσιι 
Ῥτοχίππς 5ο αθηίῖ, αἱματὴηρὸν ὂμμ ατοβὶ- 
συΙτΏ εδ. «Ματ. 
Ὡς ἀδελφὸν ὄνα. ὄνηρ γὰρ χρησπὸς, αἷ- 

δείσθαι φιλε] Τα Ίαπα εἀϊάεται (σχοᾶῖις, Ρ. 
157. «ου. 

αἰσχρὸς αἰδεσ9 οὗ φιλεῖ.] Φίοθαι5, αὈῖ 
5υρτα, χρηστὸς χζηστὸν αἰδεισθαι φιλε. ππάε 
Ματκ]απάις ὄνὴρ γὰρ χρηστὸς αἰδεῖσθαι ϕι- 
(λες. Απ ]εσοπάιτι ἀνὴρ γὰρ χρηστὸς αἰδεῖς), 
ὃν Φιλεῖ. Ἱε 6. αἰδείται. ες. 

589. λέκσρ ἐρᾷς 'πὸ λα σεἲν :] Ρετίρ- 

ἑατά γορσία, πιθίτάτη, 5εΏδι5, οἱ ρα ἴριιε 

{9 



452 ΕΥΡΙΠΙΔΟΎΥ 

/ / αρ η . 5 , ,” 
Οὐκ ἐχοιµ ἄν σοι παρασχεν’ ὧν γὰρ ἐκτήσω, Κικῶς 
ο ..2.5 λ / ο) -- ρω ε Ν , 

Ἡρχες. εἰτ εγω δίκην δω σῶν Κακὼν, ὁ µῆ σφαλείς: 
λ) λ / η 39 

986 ᾿Ἡ δάκνει σε τὸ Φιλότιμον τοὺμόν; ἀλλ ἐν ἀγκάλαις 
.ν υ] 4 ον 

Ειπρεπῇ γυναίκα γρήζεις, σὸ λελογισμένον παρεὶς, 
-- ΔΝ Ν ή 

Καὶ τὸ καλὸν, ἔχει; πονηρου φωτος ἠδοναὶ καλα. 

ἌΝοη Ροδδυπα εηυϊάσπι ΗΡΙ Ῥγαείατο: οσα επία ρορδ]άερας, ππα]θ 

Ἠεχῖςε], Απ ΙσΙαιγ οσο ρωπας ἆαῦο ππαϊογαπα {ποσυπη, απῖ πος Ῥουσαν1 5 

3586 Απ {6 πηεΆ απηβΙῖο ππογᾶθε» Αέ ἵπ οοπηρ]οσίδιας 

Εογπποδαπα οοπ/]ασεπα νῖ5, ταίῖοπο οοηίθτηρία, 

Έτ Ἠοπεσίαίο, Παβρετο» Ἠοπα]πῖς πια] τηα]α δέ νο]αρίαέος. 

οᾳιθηίῖα γειρα Ασαπιεπιποπ!5, ἀπειπέ αἆ 
Ἰοοοποπί ἆο ουα]ας γεπίαίο ποιπ ἀαρίίατί 
Ῥο55ο ΟΡΙΠΟΥ, λέκτρ᾽ ἐμὰ χρηζεις λαξεῖν; 
πάς ααίεπα απάτη Ώεπο Ώωςο οοπποίαπ{γ, 
Οιΐς {ε ἱπ]ιτγία α[[οιεξ φιια γε ἴπαίσες ὃ 

οιφίδπε ]ιαῦεγε πιέαπι Ἱαογεπιζ «Ἀίοπι ἆαδο 
Εἰδὶ θαΠΙ; Ίιαπι Ἀχοτεπι φιαπι ᾖαθεῦας, 
φιαίἰε Ἰεσεδα». Ίπ απά. Εάῑά. ει ἐζᾷς 
γε, ΡτοΟ ἐμά γ:, αἀάῑία γε αὖ Ἱπίεγρο]αίοτε, 
ααῖ πεςοϊνΊε πππαπα 1π ἐμὰ Ῥτοδιεῖ Ῥο55α 
οῦ. 5641επ5 χο, Ἡΐ ὁ αΠίΟ χουσοκέµας, Υ. 
δ48. οί αΏ]εσαπί γε, 6οἆἆ. Δ. Ἑ. Χρήζεις 
λαθεῖν, αί Ῥαρρ]ς. 750. εί χσήζεις λέγει», 
Ἰας Ἐαυ. 866. Μαν. 

ἐρᾷς γε χζηστὰ-] Τ.ερο, πιακῖ στα", 
ἐρᾷς χρηστώ γε. Μιας. 

ἐρᾷς χρηστὰ λαβειν] Ὠε]ονῖ τὸ γ: Ρο» 

ἐρᾶς, αωία νειςαῖ εταί Ἱππρεά]ππεηίο. τὸ 

αμίοπι---στὰ ἵπ χιρηστὰ ρτοάιεϊίέατ οὗ ες- 
ταάσαπα λ. 56ᾳ16Π5. Ὑίάςθ, 4θ πο αἆ 
ΕδίπεταπΏι ΠΟΣΙΤάΠΙ, 5ἱνθ Αὐλικοκάτοπτρον, 
1η ος αἆ ν. 115. ἍτΤίθπα αηταπάο σὸ 
σ’. ει εοίαϊσιπτα, αί ἨοππεΓ. Οὐἀγςς. α.. 
ν. 40. Ἐν γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεσαι Ατρεί- 

δω. Ἑε Ευτρ. Ότεςσ. ν. 154. Τίνα 
σύχαν εἴπω: τίνα δὲ συµφοράν; πὈῖ ἵηπ (ατ- 
πη]πο 14ΠΙΡΟ Ῥτϊας σίνα Ῥτοᾶιιοῖί αἱΠππαπα 
απίο σ΄ οἵ Ροδίοτῖη5 απίθ δ. ΌΏιατε ΠΟ 
Ώθορς5α εγαί, αἱ Ατδεπίας υίτορῖαἁε Ῥτο 
τίνα φαυςταθτεί ποίαν. Ιάεπι Ἠοππιοτας 
{αοῖί απίο µ. εἰ π’. Ὀί Ταά. ϱ’. ν. Τ25. 
“Ὕψι µάλα µεγάλως" ἐπὶ ὃ ἴαχε λαὸς ὄσισ- 
Ὃεν. Έτ Τ]ιαά. ΦΨ. Υ. 916. Ἐν δὲ πυρὶ 
πεσέτην, μέγα ὃ Ίαχε 9εσπιδαὶς πυρ. Ὄε γ. 
εοία(ῖοο πηασῖς «οηρίαί, οαἷα τηεάῖα εσί Ἰ]- 
ἴστα, αί Σ. οἱ β’. Ἑσρίαι Ισίέυχ ο ποςίτῖς 
Ἐδίμογ. ν. 14. ἍἨΜοῦνον ᾿Ιούδαο αένος ἄλκι- 
μον αἰχμήταο: 5εὰ ἸἨι]αδηιοάί εκεπιρ]α 
5υηί Ἱπβππία: αµατε πιαππι ἄε {αῦιία. 

Φαγπεδ. 
983. 6. λέκτρ ἐρῶς γε χρηστὼ λαβετ,.] 

Πεϊσκίας χρηστὰ λέκπρ ἐρῶς λαξενς Ἠέ 
Κοομ]ετα». Ὑοτάτα τοσίο Κοεβμ]οτιας οοἩ- 
σπα Ματκ]απάιτα πηοπεί, να]σαίαπα λ. χρη- 
στὰ εοπβτπιατϊ νετοῖ ια(ἵπη 564εΠ- 
Ώδιις, αίᾳαο ν. 586. ταδῖ ππα]ετί ῥο- 
ιΦ ορροπαίΙχ Ί0ΓΠηοδᾶ, εὐπρεπὴς γυνή, 
ᾳπαΓο, ααοά Ίαπι πιοπιήπης, Υετρα {αη- 
{ωπηπηοάο ππείτί οαδα ἵταπδροπίς τί 

Ἠοϊδκίας Εθοῖ.  Ῥαι άλατα Γπωπαιίαίο Οἵ-- 
ἀϊπε Ἠεαίμις: λέκτρα χιρηστ᾽ ἐρῶς λαβεῖν. 

ἐρᾶς, ιί εί αΠθί, Ὦ. 1. εαρῖ5. λέκτρον, αΐ 
λέχος Ἰεοίας, ἴοτας εοπ]ασα]ί5, απηρ]εχ1ς, 
εοπ/αχ. Υ. 5Ἴρτα αἆ ν. 194. ἔχει Ῥτο 
δύνασθαι ο5ε (ταἰαάωτη, ὧν, τείεχ αἆ Ἱαχο- 
ΟΙ. ΠΟΡΓΗ. 

585. ὧν γὰρ ἐκτήσω.] ἍἌτπιρε ἰείγου 
εοπ]ασόπι Τιιαίσαπι αθεγε ειρί κφιῖα, 
σμαπι ᾖαδιἰδί, πιαῖε τεσεδᾶ».  ἨΕϊηπσίε 
Μεπε]αιιτα τα τα]οσϊπαχΙ.  Ἰ{ιδα, 

594. δίκην δώσω κακῶν, ἃτο.] Ὠοεςαῖ- 
πηΙΣ Ἠϊς. Ώαννορίιις ΝΠςεε]]. ΟτΙε ρ. 541. 
Ἱεσ]ί δίκην δῶ σῶν κακών, εκ Ῥεηειι εί Τε- 
σα]α Του. Μαιτί 4ο Ἐτουμαϊαῖς, τί αααχ- 
τις ρες ἵπ νους Ἱπίρστα δῷ Ἠπίαίατ,. ἹΤπ- 
ἀανιταῦί]επα Ῥιίο εογγεοοπετα. ἈῬοξίο 
Οοπα]οῖ απο τοσα]απι 58ρο τηϊσταηί: 
εἰῖαιι Τχασϊοϊ ἵπ νοςῖρια5 εοπαρορί15. Λήαγᾖ]. 

εἶτ᾽ ἐγὼ δίκην δῶ σῶν κακών, ὁ μὴ σφαλείς:] 
Ππαϊίαίας Ἐπηϊας Γρμ]σεηία αραιά :. Ώι- 
Ππῖαπιπα 4ε Εϊσ. επί. οί Ἐ]ος. ο. 37. 
υὐ]. Ώαννος οπιεπάαοΠθπα (δῷ σῶν γο 
δώσων) Ῥτοναί Ευ]ιηκεπίας, Ρ. 9395. Ῥογ. 

εἶτ ἐγὼ δίκην δώσω κακών.] «πι ἰσίέι 
Εσο Ῥώπιαδ ἆαθο πιαίογιµπι ἔποχαπη. Πα 
Ἰπίρτρτείο.  Ὑπάσγαπί 5ο]]]σεί, ἔπογιπι 
αἆ ποοθδεατίαπω 5εηίρη(ῖα οπαρ]αςῖη ἀεσῖ- 
ἀοτατῖ. Ἄεο Υετο σών ἵπ τασα οταῖοπθ 
επὐυαιιάϊτι μαβίαχ αἰίογαπα ἴδίιά ἐγώ. ὮῬΟοἵ- 
το αιίθεπα Ῥοεσαί Ἰεείο τοοερία αἄνοαιςας 
οοπιπηαίαπα Γτουμαϊςοχαπα ταοπεπη, ασ 
εχίσεραί 5εἶμορί: 
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ΓΕ ὃ) ἐγὼ, γνοὺς πρὀσ»εν οὐκ εὐ, µετετέ»ην εὐξουλία, 
/ Ν ο ϱ/ η Γ 

Ἱαίνομαι; συ μάλλον, οστις απολέσως κοικον λέχος» 
- / ., αἱ / .- 

490 ᾿Αναλαξθεῖν Ύέλεις, «εοῦ σοι την τύχην διδόντος εὖ. 
2) λ να 4 ε / 

Ώμοσαν τὸν Τυνδάρειον ὅρκον οἱ κακόφρονες 
/ ν κ) αμ Ν ο. Ν Ν 

Φιλόγαμοι μνηστῆρες' ἡ δε γ ελπὶς, οίώαι μεν, "εὺς 

Ωιοᾶ νετο οσο ποπ τοσίο Ῥτῖις 5εηῖθης, 5οηέρπέῖαπα τηι{θτίπα Ῥγιιάρηίου., 

«πι Ἰηδαπῖοἳ {ὰ πηασῖ5, απ] απιίδδα τηαία «οπ]ασο, 

990 Έναπα τεοῖρεγο νῖ5, ἆεο 4ΡΙ Γογίαπατηα 5εοαπάαπα ]ατοῖοηίο, 

Ωιαπάο Ιωτανεχυπί Τυπάατοί ]ιά Πας]αταπάαπα οχεοτάες 

Ἀαριίατιπη-οωρίάϊ Ῥτοςϊ, δες, ογεζο, οροϊπῖί ἆθος, 

ππῖς υἱ οαιιατῖ ρεᾶῖς 

Νοπαϊηῖς νετρῖνο Ώπε ϱΟΤΏΤΠΕ ΡΕΙΠΩΙΤΗ ϱ]αιιά οτεξ, 

Τ)αϊααο πηα]ο ππο περοίίο 5ο 5υΏγοπίθη- 
ἀαπα ο5έ; 

ἐγὼ δίμην δῶ σῶν λα2ῶνο ὁ μὴ σφαλείς. "Ἠρχες εἷτ 

ΑΤΙΦίΟΡΗ. Ἐηυῖί, ν. τοῦ. 

ὡς ὀξύθυμος" φέρε, τί σοι δῶ πωτωφαγεῖν. 

Ἐκ Ἠαννεδῖο ἸΠςοε]]. Ρ. 541. Ἅ«Ἠιλς. 
ἤρχες] δἱ επίπα πια]ογί «ΙΤΏ ΟΥ Θ4Π1 

5εγναδδεί, ΏηΟη Γμῇ5οοί αὑτορία α Ῥατιάο. 
Δίκην (5. σιµωρίαν) διδόναι, αἱ Τ,αἴ. Ῥοπας 
ἆατο, Ίαογο. Ἡ. αἲ ΟγεΙορ. 451. 659. κα- 
χὠν, ΠΠΒΙΟΥΗΤΗ ἐπογιηι. ---- Τα Τηϊετρτοίε». 
γηάετυφί 5ο]]οθί, ἐπογιηι αἆ ποςθδδαχίατη 
εεπίρπίῖα. οπηρ]αδ]π ἀρθιάεγατι. Ἀθς Υετο 
σῶν ἵπ Όταωσα οταοπο 5υ μαι ραθϊσατ 
αἰίθγιπα Ιβίιά ἐγώ. Ἠοττο αιίοπη ροςςαί 
Ἰθοίίο τεορρία αἆνοιδιις οοπηπησίπΏ Ίγο- 
ολαϊσογιηι ταὔοποτη, ας εχῖσοραί 5οἳ]]- 
εδ: [πὶς αέ φιιαρέῖ ρεαίδ πιοπεϊγπιῖς υογθῖυο 
πό εοπιπια οἰαμάεγει. [αϊααο τπαἰο Ίππο 
πεσοίῖο 5ἷς 5ιιρνεπῖεπάτη ε5ί: 

ἆρχες" εἶτ' ἐγὼ δίκην δῶ σῶν »α2ῶν, ὃ μὴ σφαλείς. 

Ἄεπαρο Πίτα ν Πθτατ φοηῦοπῖ ααγος 
οβασῖε, ἴδια αἀεο Ῥτο δῷ σῶν οχαταν]ε 
δώσω. Ῥιπαϊ]επη αιίεπι υεγοί δώ, αἰἴοχαπῃ- 
σας Ἠά]ας {οττηςς δπα ραςδίπα ν]άστα ον. 
Ρίο ΑγὶδίορΗ. ΕαιΠί. Τ02.-- Ἠας Ώανγε- 
εἵας ἵπ Ἰ]οσθ]]. Ον. ρ. 559. 5ᾳ. 64. πο- 
νῖς8. Ῥυχροςε,. Σφώλλω, [αεῖο αί αΠηαῖς 
Ρειχεί, 5οἀωςο, Ῥοεςο. Πομ/ῃ. 

585. δάκνει, Ῥτ. ἀεπῆρις Ἰαάστο, τί 
Τ,αἱ, πιογάεγο, Ῥτο οταςἸατο, νοχατο, Τηο]ες- 
Πα αββοετο, αάΏ]ρετί αππαί. Βὶο 5αρο αριιά 
Οπερτοπαεπη, Τεγοπίυπα, Ἐπασ]. ΤΙ. 1. 
65.) αος. Πορ/η. 

Φιλότιμον,] Ἠμάϊνπα ἨοΟΠΟΓΙΤΗ, αΠ- 

99 ΡΙο. ὮὉὃ. 5αρΥα ν. 649. οἱ 99. Ὑιάς 
ᾳαπαά οστοσῖο Ασαπιεπιποι Γγαίτί τερεή- 
ἀαί τορτοΏοηδίοπεπα! Τα {οτίαςςο πως ν{έι]- 
Ῥετας Ῥγορίοι απαΙῖοποπη, Ἠσο ΕΡῖ Τηο- 
Ἰοδία, οἀϊοξα ο5έ, 5εά ας πα]Ιογ2 {πι υο- 
ζιρίαείδιι5 1ο ἰταᾶῖς, 65ο Ί0πογεδ οαρῖο. ---- 
ἐν ἀγκάλαις ἔχειν α]ῖαδ ΠΟ Υ. ἐναγκαλί- 
ζεσθαι ν. αἆ (γε]ορ. 149. δὶος ΑΠΑςΤΕΟΗ, 
Οά. ΒΠορβα. 

586. Τὸ λελογισμένον] Ὁ λόγος: ο ἵῃ- 
τα ν. 993. οἱ λελογισμένοι, Ῥτο οἱ λόγιοι, 
Ῥτιάοπίες: δἷο σεσοφισμένος ῬτΟ σεφὸς, ὅτο. 

Φαγπεδ. 
5696. 55. εὐπρεπὴς αλὈῖ ὡραία, {ΟΤΠΊΟΡΗ. σὸ 

λελογισμένον, λόγον, ΤαΙΟΠΘΙΩ. Θἱς Ιπεγ, 999. 
οἱ λολογισμένοι, Ῥτο λόγια (ν. ΕΥ)ΡΚ. ΟΥ5». 
ο. ΤΠ. 94.) Ποαίμῖας ἀε]επάαπι ε5ςο 
εοηΏηςοί ποίαπα Ἱπίεγτοραιϊοηῖς Ῥο5ί ἔχει, 
Ἠασο οπῖπ (αΐ πηοποί 1116) οοπϊποεπί θ- 
5Ρροήςαπ αἆ εκρτουταίίοπεπα απηυ[]οηῖς α 
ἸΜεποε]αο Ῥτοίοείατα, απατά πηθπ]οταί Α- 
ΘΑΠΠΘΙΩΠΟΠ νοχῦΙ Ῥχοσίππαο Ῥρταοεάση- 
δραςδ, αιαςὶ ἀῑχίδει: ἍΊπε Όεγο απι- 

δοπιεπι πιϊλῖ επργοῦνας ἕ φιῖ ἴοπρε ἐιτρίοτὶ 
απἰπιϊ ῥογέιιγδα(ἶοπιε ουεΦεαέιδ, Πιοᾶο γυιζ- 
εἶιγαγι 1ιάογ6ηι ἴγι ιεγιῖς ἴεπεα», γαέϊοπεπι εἰ 

λοπιοδέιηι διίδφιιε ἄεφιιο Ἰαδεδ. φὼς (οξυτό- 
νως») πηαδοι]]π. οδί νῖτ, Ἠοπηο. ν. αἆ Ογ- 
εἸορ. 596. 5εά φῶς πειίτιΏ ζμοσηι ποῖαί. 
μεσεσέθην, παν], Λέχος υἲ αΗΡΙ αριά 

Ῥούΐα», ααεπιαάπποάιπα λέκτρον Ῥτο «ΟΠ- 
Ίασα αἀλ]ροτί απιαί. Ἡ. 5αρτα αά ν. 959. 
Θεοῦ ---- διδόνσος. Ἠεϊδκίας οοπ]εῖεραί σι- 
Οέντος εὖ, Ίδεο εἰδί Γογίιπαπι ἴπι δοππι 
υεγίεπίε Ἰαείιτα οἳ Γασα πια] Ἠχοιῖς. 

ἩἨορ[η. 
590. «εοῦ σοι τὴν τύχην διδόντος εὖ,] ο] 

τὴν σύχην τοσίε Ἠαῦεί (πεφµε Ἰοσοπάνπα 
σῆς σύχης 50. ἕνεκα) Ἱπίς]]1ρῖ Ῥοίΐεςί κατά. 
ΑΠιάϊτασ αἆ {ογπηι]ατω εὖ δείης, αἷα π{ε- 
Ῥαπίιχ ἵη Ῥτοσα{οπίρας αἆ Ὀσιιπα αλ(πεπη. 

Ηατεῖ. 
ΕΓ5 
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ας κ ο κ κ Χς κ 

/ .” )] ν λ λ ν Καξεπραξεν αὐτὸ μάλλο, ἢ σὺ, καὶ τὸ σὸν σθένος" 
Οὐς λαξὼν στράτευέ γ' 
κε ἂξ ες Φε ὃς 

“ε ο 3 4 

5: 2 / ω 

οίριαι ὃ εἶσει Φωρίᾳ Φρενων 
9Ε ας 3 ἅ κ ἃξ ο 

Αά ρταςίαπᾶυπα γετο αἀθρῖί απηυ]αξῖο, ποπ Τα, αέ έπη τοῦ: 
Ωπο5α55υππεῃ» Ρε]]πα ασστοἆετε: ᾳ1ῑο οο51ηδαπο» ασιιπί πιρηείυπη ἀθ]Ιγαείοπος: 
3. : φ ιο φ 

591. Παν εί 5οᾳιιθηίῖα πηρηάῖς εοαίοπέ, 
ΤΟΡΟΠΑΠΗ βἵηθ απηρασίρα5, ᾳαοπαοᾶο ϱΟΧ- 

πσεηάα εσ5ε ατη]ίτοι: 

"Ώμοσαν τὸν Γυνδάρειον ὅρχον ὅτ' ὤμαλόφρονες 

Φιλόγαμοι μνηστήρες, ᾗδέ γ’ ἐλπὶς, οἷμαι μὲν, «εοὺς, 

Κωῴξέπραξε τ' ἂν }άμιλλον, οὐ σὺ, κα) τὸ σὺν σ.ένος" 

Οὔς λαθὼν στρώτευέ γ’, ο µαίνουσι µωρίαι φρενῶν" 

Οὐ γὰρ ἀσύνετου ---- 

Ἐτος, Ῥταδεγῖπη φιλόγαμοι, Ἠαιιά ἀπρίο 
ἀῑοεπαϊ εταηἰ ὦκακόφρονες, πιϊπίπιε ἀο[οςί, 
θέ ι9γίσαςξΣ, ΠΟΠ κακόφρονες, ιαἰἰΜἱοδὲ. 

ἑλπῖς "}εοὺ, ᾖδε, δρε5 οροἰτέέ }γαπιεπεἰ [ωγ- 
πιίανι, Ἱ. Θ. ρε Π]οο Ἱυχανοτυπέ. Όαι- 
πηεΏ ἆς {ογπχα]α ατϊ]υταπά{ Ἠαῦοι Τανίας 
1. ΧΧΙΥ. οἱ αΠδῖ, 

χῶξέπραξε τ᾿ ἀνθόμιλλ.ον, Ἱ. Θ. καὶ τὸ ὀνθά- 
μιλλον ἐξέπραξε σοὺς «εοὺς, νο] σὸν ὄρκον, εί 
αποιζα[ἴοαργίπείριαγι, τιοπι ἔπι, αμ ἔιια ροίεδ- 
ἔαδ, }γ{7ιγαιᾶο δίαγε αἀεσί!. 

οἳ µαΐνουσι µωρίαι. ΦΊ1Ο 605 ἴπδαπον ασιηέ 
ἀεϊϊγία. δίο αΠδῖ Οταςογήτη απιθηΓίαΠΙ 
βευραί, ν. 13264. µωρίαι αιίοπα, ἹΕροίο τα- 
πως, εἰεσαπίϊις πη]ηῖ γίδαπη ο5έ, ᾳ1απη οἵη- 
Φυ]ατε µωρία. ἨΜιισα. 

"Ώμοσαν σὸν Τυνδάρειον ὅρκον] Ὑἱάο ςι- 
Ῥτα ν. 5δ. Ἠαγπε». 

593. Τερ. οἶμαι καὶ Φεὸς, 565, ιιέ γιι- 
ἔο, (ᾳυαπα απδᾳίσαμο Ἠαβεβαί, 5ε Ἠε]ο- 
πα ΡοχυτΏ ϱ55ς) εί ἄειις αΠῑηυ15, αιἲ ἆρα 
8Ιαυα, αιέ 5ους, εκ, 

593.5.8ρες νοσαίαχ Ώρα, αι ο ΕΠΙΠΙ ο5έ, 
οοπίσγας Π]]ιὰ ΤΠεοσηϊάϊς Ἐλτσὶε ἐν ἄνθρώ- 
ποίσι μόνη Θεὸς ἔσφλη ἕνεστι, ὅτο. ἐξέσραξεν, 
εο εος ρετάμχῃ. Πορβι. 

595. ᾿Εξέπραξεν αὐτὸ, ἅο,] Μ5958. καξέ- 
πραξεν: Ῥατῆοι]α καὶ πποηδίταΠίθ, Ῥεγῖϊςρ 
αΗᾳυἷά, ααοά καὶ ἴδιά οἼἵπη εοππεσίεραῖ. 

14ατκ!. 
594. οἷμαι 2 εἴση µωρίᾳ φρενών.] Ῥορί ης ο 

βάάΠίαχ νΥθιςιις 5εᾳµεηςεχ ΤΠουρΠῖο Απίι- 
οεἶιεπο, Οὐ γὰρ ἀσύνετον τὸ Θεῖον, ἀλλ᾽ ἔχει 
συνιέναι Τοὺς κακώς, ἃς. ο Ἠῖς ἀμοῦιις Ίο- 

ο ο. 3 υ 3 .. 3 

εἶς νῖάε αὖα. 5οἵρεογιαπέε ἨΙγῖ ἘγιιάτείςςΙπη], 
Ἠοϊςξίας, Ἠεαίλ]ιις, ος Μιιδρταν]ῖας. Το. 
ἔαπα οχςοΠραπα φπεπηαάπποά σπα Ίερογο 5ο- 
16ο: "ΩὪμεσαν στὸν Τυνλώρειον ὄρκον οἱ κακόφρο- 
νε, Φιλόγαμοι µνηστἼρες" ἡ δὲ η’ ἐλσὶς, οἶμαωι 

Υ εὐνίδο 3” Κάξέπραξεν αὐτὸ μᾶλ- 
λον ἤ σὺ, καὶ πὸ σὸν σθένος. Οὓς λαξὼν, στρά- 

τευέ γ’, οὗ µοι, σῇ δὲ µωρίᾳ φρενῶν. Οὐ δ ἄρ 
ἀσύνετον σὸ ΘΕ1ον, ἀλλ ἔχει συνιέναι Τοὺς κα- 
κὠς παγἔντας ὅρκους, καὶ συνηναγ»ασµένους. 

Οὔ µοι, τοι Ι{, ΠΟΠ πηθὶ σταίῖα, πιι]]α 
ΕΠΙΤΩ Τηθα τες ασίέυχ Ἠαο εχρεάἰΠοπο, Σῇ 
δὲ µωρία φρενῶν, ΤΟ µωρίᾳ δὲ σῶν φρεγνών νε] 
σης Φρενὸς: γἷᾶ. αἆ ν. 901. Οοάά. Λ. Ἑ. 

οπηπέ γ᾿ Ῥοδί στράτενε, η ιαὶ Ἱεσῖςσοπέ 
στρώτενες, ῬΤΟ ἐστράτευες: (αοά Ρροίρςί ο55ο 
ΥΕΓΗΤΗ. ΤΤΟ συνέναι ηΟῦ ππα]ο Ἰορετοίι] 
µετάναι, γιιπίγε, ιιοἱδοί. Βετῖρςῖ δ᾽ ὤρ) Ρτο 
γὰρ, απἷα ηϊμ]] ργοραπιά πα νἰάδίιτ. Ῥητα- 
55 παγεὶς ὄρχος ΠΟΠ οδι Ἐπῖρῖάϊ Ῥτορτία, 
ἳ Αιταίις τοσίε (ᾳαοά ραίο) επιοπάαί 
«δεβγ]απι Αραπι. 1907. Ἰοσοπάο ὅρκου 
πῆγμα ϱΙΟ ὄρκος πΊμα. ΥΟΤΦΙΙΙΩ Ι6ίΙΤ ἵπ 
1πίετρτοίαίΊοπο Τ,αᾶπα ςαρρ]ονϊ οκ 56Η», 
Ῥγερευηία Τδοεταίε ἵπ Ἐπεοπῃ. Ἠε]εῃ. Ρ. 
490. Ἐά. (πσπεν. 8νο. Ματ, 

ΤΠεορμΙ αιιοίοπ(α αάε Ῥίοῦεριπα 
Χχν]. Ῥ. 190. «65η, αχνΏ, Ρ. 195. 
Οτοί. ὮῥῬοτ. 

Τ,ερ. στρώτευέ γ’, εἴση δ’, οἶμαι, µιῶρίᾳ ϕρ. 
ἀϊρηῆιοηπσις αι αποερς οί. Ιεἰδ, 

594.5. ἨεαιΠῖας Ἱία Ἱεσοπάιπῃ οοηςαί: 
οἶμαι, ῥιωρίαν ὃ ἑἶση Φρενῶν' αἴηιο, πέ οσο 
ᾳµοαιε {οςεῖ, ουπα Ματ]κ]απάο, ἨΤιςστανίο, 
εἰ Ὑαεκεπατίο, (ᾳααπαιιαπα ἁμοῖιας αάθας 
ἨβΡΤΘαάΠΙ, ΗτΙπά Ἠ]ςο γΥεΓςι]ς 8ἷέ νογο αὐ Ἐν - 
πΠρ]Ιάᾳ Ῥτοέεσεια»,) ΙΠίοσγΗπα νΕΙΘΙΙ {10- 
εΠαίοάπα, ααῖ ἵπ Μ 55. αίᾳιο οάῖς αἀ]ας 
οπηπίρας ἀρδίάεταίαχ, τονοσαί, αι αριά 
ΤΠεορΒ!. Απιοςη. 9. 54. Ρ. 958. εἆ. 
Ἠο]{. Ἱεσῖίις (οο]]. Βιοῦ. Απεϊιοι. Τ{ε 
28.) Ιάθπι (πππεη πιανι]ὲ αἆμις δὲ ἵπ 
Ῥτίππο γετδυ, ααοά δίτασίυτα οὐςίί, {οἱΗ, 
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905 Τους κακώς παφγέντας οβρκους» κι ζυνηναγπασμενους. 
ο. Δ / Ν Ν Ν .” 

Τἀμὼ ὃ οὐκ ἀποκτειῶ γω τέπνω. καὶ το σον μὲν εὖ 
1. Ἀ 4 

Παρὰ δίκης ἔσται, κακίστης εὐνίδος τιμωρία 
μ.ὺ ΔΝ δὲ / 4 6 / ὃ 3 να . 

μὲ δε συντήζουσι νύκτες, ἤμεραι τε θακρύοις, 

396 Μα]ο ρασίιπα Παβ]αχοπάιπα, οί ος ΥΙΏ εχίοτέΙη], 

Έρσο νεγο ποη Ιπίετβείαπα πηθος ἠρετος: πάς ΕΙ (εμοἴέεν 

Ῥταίε Ίας οτῖε, νϊπάϊοία ρεςδίπαο» εοπ]σ]5. 

ἸΜε νετο εοπβεἰεηί ποσίε», ἀϊεσααε Ιαςηγγτηίς, 

ὨΏοπῖαιε Ὑαἰεκοπατίας Ὠϊαιτίρ, ρ. 994. 
5οπΙρῖε: 

Ο. λ. στράτευέ γ᾿, ὅρμα µωρίαν δ' εἴση φρενῶν λε. τ. λ. 

αίᾳυα Ρτο συνηναγκ. ---- καπηναγκασµένους, 

Ιάεπιᾳαθ Ῥτίς στρώτευέ γ’, ὅρμα ΔΠΙΤΩΟΦΟ 
χρσ1 Ἱπργῖπηϊς αρίαπα οεηςεί. παγέντας ὅρκ. 
ΦΗΡΓΑ συνώττειν ὄρκον, Υ. ὅδ. ΠΗορ/. 

3994. Αγιά Τποδορβ!]. ΑπῑΟςΙ, 9, 54. Ρ. 
368. ἨΥοἱξ. 5ο αἴέαχ Ιπίθσοχ νοτοις {Γοσ]αῖ- 
εα5, απ] τενοσβηά 5, αίαο ία Ιεσεηά τη, 
οδί: 

Οὓς λαθὼν στρώτενέ γ᾿' οἷωωι, µωρίων δ᾽ εἴση φρενῶν. 

Οὐ φὰρ ἀσύνετον τὸ «γείου, ἀλλ' ἔχει συνιέναι 

Τοὺς Μαμῶς παγέντας ὅρπους, Λο) συνηνὰγωσμέ- 

νους. 

Τά δὲ ἵπ Ῥτίτηο νθτα, αοά 5ίτασίέτα» 
οὐθδί, ππα]]οπα {ο]1. ΠἨεαίμ. 

οὗ γ. δις. Αριά Θίοῦ. στοί. χχνΠΠ. Ρ. 
125. αδῖ πηα]ε 1Ώ ΙαηΡος ἀῑσοςεῖι ἀτοβῖις, 
γα]οκ. Ὀίαα. 994. Ἠιγπ. 

Οὐ γὰρ ἀσύνετο. ἩἨπιπο ΥΘΙΣΙΠΙ Ἰῃ 
ΜΒΡ. εἀϊάδᾳιε αὀμαο οπηπῖριι ἀεείάς- 
ταίατω 5αρρεάατυπε ΓΠεορΗ. αἆ Αιιίο]. 
115. ΤΙ. εί Ῥίοραας Απο].  ΧΧΥΤΤΙ. 

Μιας. 
παγέντως ὕρκουε,] Ἐηταρίς Ώσος 5ἵηπσι]ᾶ- 

τς, οί Ἐιτῖρϊά1 {εγο Ῥτορτία, δί ίαπΠ6η Τ/α- 
Επῖς ταδ]αἰΙρδίτπας απάς Ρασίαπα ἀῑσΙέατ. 
Ῥαπρδο αὐίεπα Τ,αᾶπο 1ά6πη, ᾳαοά πήγνυμι 
τῶςθ. Ἠϊπο εί πο Απσ]ϊοο Οοπιρασί 
ἀῑείταις. Άαγπιεν. 

596. Νο ν]άςο, ᾳἀοπποάο ν]παϊσεία ρεςεῖ- 
πηςο οοπ]ιισῖς ἀῑοῖ ρος5!1έ ργαίαχ ᾖ15 οί θα ππτα 
6556: ταροπεπάπα Ῥιίο οὐ Ῥτο εὖ, αίααε 
εἷς ορροδί(ο ρατάςιι]]5 μὲν εἰ δὲ ἀοείσπαία 
Ῥογδρίοια 5έαέῖπι εγαᾶεί: ἨΠαπε]αῖ 5ο]]]σοί 
Ἀος ἵπ Ὡορσοίῖο ρατίος Ίας εί σᾳ1πα ΏΟΠ 
ΠπαηςστοδἸοραπέασ, 5εὰ αὖα αὖ Ασαπιοπ- 
ποιο εχἰσευαπέας, εταπί ἹΠπ]αδδοίτηα, 
ηαῖρρε ἵπ Β]ῖα Ιπποσεπέϊ ραίταπάα. Πεαί]. 

τὸ σὸν, οοπηπιοᾷμῖα έά1Π1. Θίο ΒΟΡΗ. 
Ρέ{4 

Ἐ]οσίτ. 951. ιὈὶ Βελο]. συμφέρον δηλονόσι. 
1014. ν. 5ᾳ. τοὐμόν. Πορβι. 

597. εὐνίδος πιµωρία"] ΗΙ απθίΠΟΥ ΥεΓ- 
515 Ἱία ἀῑδμπσιασηαϊ! σιπέ, εἰ Ιεσεπά!, αϊ 
ΟΡΙΠΟΥ: καὶ τὸ σὸν μεὲν εὖ Πέρα δίκης ---- τι- 

µωρία, Ἐμὲ δὲ ---- δακρύοις, Άνομα δρώνσα ---- 
ἐγεμνάμην; Ψι]σο Ρ]επο ἀῑσίησιυίαχ Ῥορί 
σιµωρία, 6ἳ ἀθοσί Ἰπίεττορ. Ροδί ἐγενάρην 
ααοᾷ ἵπ Α]ά. Ῥοσέ. ΦίΕΡΗ. εἰ Ῥαγηςς, Ἰ6- 
σἴέατ ἐγείαμεν, νους ταςῖς Ιποοσπῖία. 
ἨοϊρΚίις ᾳποααθ ππθοιπα οπηοπανῖς. Τέ- 
ρα δίκης (ΠΟΠ Παρὰ δίκην) αέ Ῥ]αίατομ. ἵπ 
Βογίογ. Ῥ. 570. ἙὮ. Βορποε]. Ἐλεείν. 5325. 
Ῥτο εὖ ἨἩσαίλῖιις οὐ. τὸ εὖ οδί εοπιπιοάιώι» 
ας; υδίαας οσα, Λίατῦ. 

Παρὰ δίκην. Τον. 
Πέρα δίκης] Ὁ Ἱάππατα Ἠ]ο οοσηρῖέ πέρα, 

5ο Ῥτοάιιοῖε {9δεμγ]. Ῥτοππείῃ. ν. 50. 
σιµωσία"] Ί.οσο σιµωρία ου Ἰοία 50 

ΦοΠρίο. Μιας. 
εὐνίδος] Εὐνέτι αἲ εὐνὶς, Ἀχοχ, αὐ εὐνὴ, 

ουμί]α, εὐνήτειρα Ίάεπα; γυῖάε πίτα αἆ ν. 
807. Βαγπιες, 

Τις. παρὰ δίκης, οοπιπιοάµπι φιῖάεπι 
{τει εδδαί α ία ὑπιρείγαπάιπι, νε] γέ- 
Ρείεπάιιπι, Ῥαπ]ο πογίς ἴιώ. «Ἰεοῖο 

εὐνὶς (ιξ Ἱπία ν. 807. οί Ῥορμος]. 
Τταςμ. δ69.) 1. αᾳ- εὐνέτις εἳ εὐνήτειρα, αχ- 
ος, αὓ εὐνὺ, εαρῖ]ο. Βαϊάας Ιπίετρτείαίατ 
ᾗ γαµετή. Πορ[α. 

998. σήκειν, σήκεσθαι Ῥτορχίε ἆθ ηῖνε, 
οετα, τοῦισααο αἀλ]δαίας, α1τες Ώου] οοηςι-- 
ΙΠΠΕΙΣ, Ἠήπο ἆθ 15, αΙΙ πΙΩΤΟΥΕ ας ἐπϊσε σα 
εοπβοϊαπέαν.  Νἱά. Ἀεμοὶ. αἆ Ἠεειὺ. 
455. Φδίο ἐκτήκειν 56ηδιι Ῥτοτί ΟΥεΙορ. 
458. ιβ] πια]ία ἆς Ἡ. ν. ποίανῖ. συντήκειν 
απίοπη, αἱ Ἡ. Ἱ. Ἱεσίεας ΝΤεά. 95. Ε]εείτ. 
940. ΑτίορΏ. Ῥ]αί. 1025. ν. Ὠοννί]]. 
ΟΠατ]ίοπ. ΠΠ. 7. Ὠο δα ν. δρᾷν ν. αἆ 
ν. 71. ἄνομα μαὶ δίκαια, 41158 5απί εοπίτα 
Ίμ5 οἱ {α5, εοπίτα Ίεσες παίυνα ας αν]ςς, 
αααίουας Ἱπρίας εέ ἹπίααΠς εδε ραίου, 51, 
α παπα 1ρςο Ῥτουγοαν1ε, βαπα πηῖφογο ΙΠίϱΙ- 

ο 
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Ανομα δρώντα, κοὺ δίκαια, παϊδας, οὓς ἐγειάμιην; 

400 Ταντά σοι βραχέα λέλεχται, καὶ σοφῇν καὶ ῥάδια, 
1 δὲ μὴ βούλει φρονεῖν σὺ, τὰμ) ἐγὼ 9ήσω καλώς. 
ΧΟ. Οἱδ αὖ διάφοροι τῶν πάρος λελεγμένων 
Μύθων. καλώς ὃ᾽ ἔχουσι φείδεσθαι τέκνων. 

ΜΕ, Αἲ, αἰ. Φίλους ἄρ᾽ οὐγὶ κεκτήµην τάλας. 405 

405 ΑΓ. Ἐι τοὺς φίλους γε μὴ θέλεις ἀπολλύναι, 

ΜΕ. Δείδεις δε ποὺ µοι πατρὸς ἐπ ταυτοῦ γεγώς; 

91 {αεἴαπι Ἱπίᾳμα, οἱ Ἰη]αδία ἵπ βοτο», 4αος σεπιῇ, 

400 σας 4Ρί ραῦσα ἀῑσία 5απί οί εΊατα, οἱ Εποῖ]ῖα : 

Ωιοἆ 5ἱ ποπ νὶς 54Ρ06ΓΕ, 96Ο πιθα τοσίο «Ιγαὺο. 

ιο, ΗΠ ἀῑδείπηῖ]ες ιιηί ρεῖας ἀῑσιῖς 

Μεγπποπῖρας» Ῥτοῦο α:θπι Ἠαῦεηί, αέ ρατοαίιχ Ηοτῖς, 

επ. Ἠει, Ἠοι ! πο Ισῖας Ἡαμθο πηῖσογ απῖρος 2 

405 σα. Ίπιο, δἳ πποᾶο ποπ. νῖ5 Ρογάστο αιηῖοος, 

34επ. ὉὈΡί νεο οδεπἆες αιιοά οἳς ος οοάθια ραίχο παῖιις2 

Ποἰαῖ, παῖδας ----Ῥτο εἱπσυ]ατί, πίσσα 
οηῖπα Β]ίαπα Ππέο]]1σΊε, Μορ[η. 

599. ἐγειάμην.] Ἱα ΜΕ. ς. οἱ ΤΡ. Ῥ. 
Σά, ΛΙ. ἐγείναμεν. ἨΜισα. 

οὓς ἐγείναμεν.] Θιο Ἐ. Α]ά. Βοὰ ΜΒ. 
6. εί ΠΠ». ὮῬ. ἐγεινάμην. Ἡ. Ἱ. ἆς Ραΐτο, 
γεγαπα Βορμος]. Ἐ]οεσία 961. ἆς ππαϊτο 
ααληὐίωπι Ἱεσίίατ. Πορβη, 

401. φρονεῖν εὖ, σάμ) ἐγώ] Τ,οσο, εἰ δὲ μὴ 
βούλει φρονεῖν ΣΥ, σἀμ ΕΓΩ, Δήσω καλῶς. 
νά. ν. 790. Λ{αν], 

εὖ] Ματ]]απάις ποη τηα]ο σύ. 

Ἠιαα. 
πἀμὰ ήσω καλῶς, ΊηθΟ οοπητηοάο Ώθπο 

1ἨςοΓνίαπῃ, Ἱηρα πηεσοίῖα, οβ]οῖα, ΠπθαΠα 
(Ώπεσ(ϱ β]α) κα]μίοια τοσίο ϱΙΤΩΡΟ. 

;. Ηας ]οειῖο Ἰηνεπίέας ᾳποφιο Ἠ]ρρο]γι. 
06. Απάτοπι. ὅπ9, ψ. 1ρι ἨΤοάἹιτα 
σίθεσθαι Ἰοσίειτ. Ἅλσα, 3. εσί οοάσπα 
5εηδι εὖ γὰρ τῶνὸ ἐγὼ 9ήσω πέμ. Ἠορβι. 

403. 55. Όποχας ]ιάϊοαπα ἆς 5επίοπίῖα 
Αβαππεπηποπῖς πημίαία Ἰηπιῖέ, Ῥτοραίαιο 
Αραπηειαποπς ἵπ Β]ίαπα Ῥϊοίαίοπῃ, ἀθπάς 
ΜΜεπε]αι», οσα υίάοί, 9ο πήΒί] Ῥχοβοστα 
Ῥο55ε, πποπεί, 56 αἰῖα τοπιεάία αᾖοδᾳιιο 
413τετε νε]]ο απᾳῖσος, αΐηιο ἀῑδεσαϊε. διά- 
Φορος, τί Ἱπίτα 658. αρ ουΠα διώσροπος Ρει- 
τηυίαίατ, εδ ἀἴνεγεις, ἀῑδθιπαϊ]ῖ. Απίσα 
επῖπι Ααππεπποι αλά ργοπηϊσογαί ααοά 
αῦ 6ο Ἠμπο χθνοσαίαπ γΙάϊπχας, Ὑἱά. 
ν. 9. 55. ϱΟ]]. 107. 55. οἱ 660. 55. χαλῶς 
ἔχουσι Ῥτο 5ἱπσι]ατῖ, αιιοά θἱ ἵπ ν. σέκνων 

/ 

ομδογναπάιπη. Ίογα πιοπεί Λ. οἵο. 
Ρο οἶας ἵπ βαση Ρϊείαίστη, Ἠορβι. 

405. Φφείδεσθαι, ποι Ἱπίργβεστα, αίηαο 
Ώίαπα Ιππππο]ατο, Ἠορβῃ. 

404. οὐχὶ κεκπήµην σάλας.] Τ6]ον] ἵη- 

{Θ1ΥΟΡ. εἰ δῖο Ῥοδίθα Ιπγοπῖ Ἱπ Α]άϊπα, 
Τί Οτεςί, 719. ἄφιλος ἦσθ' ἄρ, ὦ πόσερ, 

σσράσσων κακῶς. Οὐχὸ κεκσήµην παα]α1ς 

5ογίρεχο ΠΑΩ οὐκ ἐκεκτήμην. Μαν]. 
ἨΠοαίἩ. φοπβῖί οὐκ ἐκεκτήμην. Βεεζ. 
Έα ο5ε απαϊοῖῆα Ἰοχ. ιί Τια]ήας ἆᾳε 

Απηϊοϊια Ῥεπο ποπαί, τί αΏ απαϊοῖς Ἠο- 
ηεδία, Ῥθίαπωμς, θείο. Ὁιοπποάο παϊμῖ ο5- 
{οπάες Γαοίί, {ο οκ ϱοάεπα Ῥαΐτο τΙΘΟΙΠΙ 
Πθέυτη, Ἱ, 6. ΓΓαίΤΟΠΑ ΠΠΘΙΤΩ 65502 Ἰπάϊρ- 
ΏΙΠΗ {θ Ῥτα ες ποπηῖπο ΕΑΠ. ΠΗοΡῇΗ. 

407. Α]ά. Ῥοχπι. Βίορῃ. Παμοηί συνσω- 
Φρονεῖν ΏΓΟ συσσωφρο»εῖν. ΠΙΟΥΘ γα]ραίο Ῥ]α- 

ἴΑΤεΠΙ5 Ὀε Αάμ]. εἰ Απιῖς, Ὀϊροτῖπα, Ρ. 
64. Ο. [νιάε 6αἴακετυπ Μ. Δ. Ρ. 169.] 
συνσταθεύσω, Ατὶ5ίορἩ. Τϊδίταί. 844. συν- 
σωζειν Ὠας ἘαΡ. 1909, Ο0ο4. Α. ΡΙΟ συσσώ- 
ζειν εἰ Ἠε]εῃ. 1989. ΡΟ συσσωσαι ΛΑ. Ἑ. 
συνσώσαι. Ἠετο. Ἐαχ. 899. Ῥίο ὤτεγατος 
συλλαθούσα καρδίαν, 094. Δ. ατεγκτον σην 
λαθουσα καρδιών, Ἱ. 6. ΟΡΙΠΟΣ, συνλαξοῦσαν 
συνσωφρόνησον σώφρονι, Ίπ 5ε]ο]ο Υείεχο, αρ. 
Αίμεήδυπ ΧΥ. 15. Ρ. 695. Ὦ. εί συνστε- 
φανηφόρει, 1Ρίά. [Τη 5ελο]ῖο αραιά :ΑίΠο- 
ΠΦΡΙΠΗ Ύετα ΟΠΙΠΙΠΟ ε5έ Ἰεοίῖο σὺν σώφρονι 

Έτο- 

σωφρύνι. Ὑἱάο ἙΒεηπιείαπι αἆ Μεπαπά. 
Ρ. ὅ6--6θ6. Ὑα]οεκεῃ,. αἆ Ῥπωῃπ. 597. 
Ρ. 146. Μαγχ1, 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ. 

ΑΓ. 

ΜΕ, 

ΑΓ. 

410 ΜΣ.. 

ΑΙ.. 

ΜΕ, 

ὤίλους τ ἐπ ὤλλους. 

4651 

” / . 2 ι) ο 

Ἐυνσωφρονεῖν σοι [βούλομν ἀλλ οὐ ξυννοσεῖ. 
ου υπ η / Δ | 

Ἔς κοινον ἀλγεῖν τοῖς Φίλοισι χρή φίλους. 409 
[ολ ρ- 72 3 2 Ν Ν ” ι) - 

Εὐ δρων παρακάλει µ» ἄλλα μή λυπῶν ἐμε. 
3 -” . ρω ΔΝ 

Ου. ἄρο δοκεῖ σοι τάδε πονεῖν ἕυν Ἑλλάδε; 

Ἑλλὰς δὲ σὺν σοὶ κατὰ «εὸν νοσεῖ τινα, 
Σκήπτρῳ νυν αὐγεῖς, σὀν κασίγνητον προδούς. 

Τρ Ν δ᾽ πι λλλ στ / { 

γὠ ὃ ἐπ᾽ ἄλλως εί μηχὰνᾶς τιαᾶςν 4.14: 

ΑΓ. Ὢ Πανελλήνων ἀναζ 

σα. Νοἱο {θεια 54Ρεγο, 5εἆ ΠΟ βἴπη]. ΓΗΥ6ΓΘ. 

Λ{επ. Αίιὶ οροτέεί απηῖσος οππα απη]οῖς ἀοΐστο εοπΙπΠΙ{ο. 

σα. ὙΝΤοπο πο, Ῥοποβοῖο 56εᾷ ποπ ἀοΐοτε αῃείεῃς, 

410 οι. Απποη ΗΡί νϊάσίαχ ἵπ Ἠΐ5 Ἰαροταπάαπι 55ο οππι Οτασἶα» 

σα. Οταςῖα Υν6το α ποβεῖο απο Ἰγπορ]αία Ώεο ἔεουτα Ἰηδαπῖέ, 

Ίήεπ. Τα οἸοτίατο πµπο τεσπο, Ῥτοάεμς {παπα Γαίεπη. 

Έϊσο νετο αἆ αἰῖας ατίο5 Ίππο «οΠ{οταΤΗ, 

Ἐε αἆ αἱῑος απασοο5, Άπ. Ο τος οπιπίαπα (ΤΦοογΙπα 

Συνσωφρονεῖν σοι βούλομ), ἀλλ) οὗ συννοσεῖν.] 
Σωσσωφρονεῖν γὰρ, οὐχὶ συννοσεῖν ἔφυν. Ἐ]α- 
{ατοἩ. Ῥ. 64. Ο. οἳ Ἱία οπηπῖπο Ιεσεπάιπ]. 
Οοπίτα σοι Ῥτο γὰρ Ἱεροπεπάαπῃ Το. 
1591. εκ Ῥεμο]. αἆ Ἐπαπίς, 9567. 

2ογ. 
Συσσωφρονεῖν] Τα εαρῃοπ]α σταίῖα Ίοσο 

ΡΙΟ συνσωφρονεῖν «απ {Ἐπαϊο Ῥοτίο; αέ 
Ἰπΐτα ν. 1909. συσσώξει. Ας σύσσημος, 
σύσσισος. Ἐτ 54ηΠ6 φὸ σὺν απίθ Ἠίοτας γ. λ. 
α. ν. ϱ. σ’. 56 Ἰδάεπι Ἠεοτῖς αβοϊτασίαί, τα 
συγγράφω, συλλαμεάνω, συμμύστης, σύννο- 
µος, συῤῥάπτω, συσσωρεύω. 

οί σὸ ἄγαν ἵπ οοπιροςΗῖοπε οὲ σὸ ἐν, εχεερ- 
ας αἰἰᾳαῖδυς οαδί ρα; παπα ἐγγράφω, ἐλλέί- 
πω, ἐννοέω, ἔμμένω, εί ἆγάννιφος εἰ ἀγάρῥοος, 
Απίε απ. εἰ β. τὸ ἐν ππυίαί σὺ ν. ΙΠ σὸ µ. 
υέ συμπλήρωμα, ἐμεάλλω: Ἰίοπι απίε Ψ οί 
Φ σὸ ἓν οί τὸ σὺν, υἱ ἔμψυχος, συµφαίνω: 
οἵοιί οί πῶν, αέ πάωπολλοι, παμξασιλεὺς, 
παµφανέων. ΑΠοαιαπάο τὸ σὺν απ ]- 
Ώπιαπα ἵη οοπιροβίάοπε, ιέ συζυγία, συσ- 
Χχολάζω; Ὥες ΠΟΠ εί σὸ ἄγαν, αἱ ἂγακλυ- 
σὸε, 6ίο. Ἠιο το[θταΠέιΓ πώλλευκος, 6ὲ 

πασσυδίη, ααοά ίαπιει βοηβίέαχ εῖαπι π΄αν- 
συδίη, τί εἰ πανσέληνο ἩἙέ οπἆσπα α- 
(υαπάο ο5ί ταίίο τοῦ πάλιν, υέ σαλιωπετὲς, 
παλίλλογος, παλιῤῥόθιος, παλίσκιος, Ἠ01Πθ- 
ΤΙΟΔ. Λαγπε». 

Συσσωφρονεῖν] Ἐά. Α]ά. Ῥοχί. Βίερμαῃ. 
συνσωφρονεῖν, αίηιιε 5ἱο αΏἲρί 4αοαας ἴπ Ο0οἆᾱ, 
τεροχῖταχ Ἠος γδτρυΏ θορίωπῃ, τί συνσώ- 

Ἐοάσπα πποό 

ζειν, συνσταθεύσω, συνστεφανηφόρει, εἴο, Ὦ1- 
5ο ΑσΑΠΙΕΠΙΠΟΩ νἱγέπίος, Πο Ἱέρπα γυ]έῖα 
να]έ οαπα Εγαίτο οοπαπααπῖσατθ, αέ {ας ϱ5ί, 
νοσεῖν Ῥτ. ἆθ ϱΟΤΡΟΣΟ, 5ἱ ΙΠΟΙΡΟ Ἰαροταί, 
ἀοϊπάς, αέ πας Ἱποια ποδίτα νεγπαειπ]α 
Ἱσποταί, αἆ απίπτα, Ἱπσοπῖαπα, εί Ῥεοίας 
ααπςί{εντῖ εοἷοί. Ῥορϊοσίος Γταςβίη. 455. 
σὸ νοσοῦντι ληρεῖν, ἀνδρὸς οὐχὶ σώφρονος, πιοη 
ποπηπ]]α ἆθ ν. νοσεῖν οὐδεινανί. Ο6. Μεά. 
16. εί ραι]ο Ροςί ν. 411. τΏῖ νοσεῖν εδί Ῥτο 
ληρεν. Οσίοταπι αραιά Ῥ]ίατεμ. Τ. ΤΙ. 
Ρ. 64. Ἡϊς Υογδας οἵς δε θΙέασ: συσσωφρονεῖν 
γὰρ, οὐχιὶ συννοσεῖν ἔφυ. Ἡ. Ὑα]εκοπας. αἁ 
Ῥπαππ. Ρ. 14. ἐς κοιν. ---- Έα ἀεπιάπα 
νοτα απαϊοϊία οσί, Ἰάθτα νε]]ο εί πο]]α, αΐ 
Οσοτο αἴί, οί απαϊοῖς οπηπία ἀεροεπί ο55ε 
οοπιπηυΠῖα, νοσεῖ (ν. αἆ ν. 407.) κατὰ 
Φεὸν, Ἱ. 6. πηβίο αιοάαπι σεπίο 5. {8ΐ0 ϱ0- 

ασέᾳ5. «Πορῇα. 
411. Ἑλλὰς δὲ σὺν σοὶ κατὼ «εν νοσες 

τια.] Ἰιες. Φεῶν. ΟοπΗ, ἵπίτα Τ02. 1615. 
Τχτοςεά., 55. 972. Ὀαη. 9. Ἠες. 8. 161. 
840. ἸΜεᾶ. 1169. Ῥμαπίρ. 1014. Αῃπ- 

ἄτοπῃ, 896. ΒορΗ. Ἐ]οείτ. 696. «ογ. 
419. Σκήσπσρῳ νῦν αὐχεῖει] Νυν 5ἵηπα ἆς- 

εοπέα, ο ἨΠΙθίτΙπ], οὲ ία Ἠοίςῖας, «6 ογ8-- 
ἄο πιασῖς απίπαορα οτῖς οἱ Ίεσαππις αὔχει, 
πηοάο ἱππρεταπά!..Τυτνηϊάας. Μαγκῖ. 

419. 5. Σκήππρον, ΟΙΤΗ 51 τεσῖα πια]εςί8- 
α5 εἴσπιαπι, (ν. 5αρτα αἆ ν. 411.) Ἡ. 1. το 
Ίρεα ἀῑσηϊίαιο τοσία ροηϊθαχ. Μηχανα), Αἴ- 
(65, ππεάῖα αά οβιεϊεπάνπα αἰαυ]ά. ΠΗορ/η» 
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415 Αγάμεμνο, ἥκω παϊδώ σοι τὴν σὴν ὤγων, 
εὶ ) / 3. 3 ο 

Ἡν Ἰφιφένειαν ὠνόμιαζες ἐν δόμοις. | 

Μήτηρ ὃ' ὁμαρτεῖ, οης Κλυταιμνήστρας δέµας, 

Καὶ σαῖς ᾿Ορέστης, ώστε τερφθείης ἰδῶν, 
/ / 

Χρόνου παλαιον δωμιάτων ἔκδημιος ὦν. 

490 ᾿Αλλ᾽ ὡς μακρὼν ἔσεινονν Εύρυτον πάρα 

Κρήνην ἀναψύχουσι «ηλύπουν βάσῳ, 

Αὐσαί τε πὠλοί στ’. εἰς δὲ λείμώνων γλόην 

415 ΑΦΑΠΙΘΙΗΠΟΗ, αἆδαπα αἀάμεθης 4Ρῖ ἔααπα ΒΠαπι, 

Ωµαπι Γρµ]σοπίαπα ο]ἴτα ποπηϊηᾶςα 1η αάϊρις; 

Μαίει απίθπα οοπαϊέαέαχ, τα οοπ]αηα Ο]γίωπαπορίγα, 
Έτ βΠα5 Οτεςίες, ιἱ ἀε]οσίοτῖς οοηδροσίιι ᾖογιύη, 

/απα Ῥγίάςπη α {μῖς α,ἀϊρας Ῥετορτο α5σεης. 

490 Ῥεὰ απῖα Ίοπσατα {ίογ Γοσοτιηί, αἆ Ππαρίάυπα 

Ῥοπίαπα τοβοῖιπ{ {απηῖποος Ῥεάο», 

Ίρδαφμεο οἱ οι: 1Π στάΠΙΘΏ ΥΘΤΟ ΡΓ{ΟΓΙΠΩ 

415. 5. Άυπο αἀνοπῖί πιποῖας, Ο]γ- 
(θεπηηοδίταπη(ε εαπῃ Τρ]ήσοπία ας ρατνα]ο 
Οτερίε πηοχ αἲῖ ο556 αἀνοθηίΙγαπη, ΟΠΩΠΟΠΗ- 
αὖς απ αχετεϊζαπη ϱα ἆε το αιἶνίςοο, 
αίᾳιε 4ο «ισα Ἠη]ας αἀνεπίις ἀϊςεερ- 
{α556, 1άοτηαα ΑΡΑΤΩΕΠΙΗΠΟΠΕΠΑ Ῥτονοσαί 

αἆ ἸαΗΜ1απα οί εχδι]αίἸοποπη. ΠἨομβη. 
416. "Ην Ιφιγένειαν ὠνόμασάς ποστ ἐν δύ- 

μοις.] 0οἆἆ. ΑΔ. Β. Ο. ὠνομαξαις εν ὂομοις, 

ΟΠ1ἱ56Ο ποτ. ὮΏοτίουτη ἕ Ῥρτο σ αὐτηϊιῖ 
ἨΟἨΠ Ῥοΐεςί; ηεηαε Ρ]ασςεί απαραςίας Ἰη 
αυατία 5οἀθ. μοσο, ὠνόμαδες ἐν δόµκοις. 

2ΗαγΛ1. 
ὠνύμασας] 1Η». Ῥ. ὠνόμαξας. Ὀίοτηαε 

59. ὠνόμαξας ἐν δέµοις, ΟΠηΙ550 ποτέ. 
24.155. 

Ἠεαίμ. ςοπ]δῖ ]αῦος: "Ἡν ὠνόμασας Ἰφι- 
γένειάν ποτ ἓν δόµοις. «Ἠεεί.. 

γυ]ρο, αί ἵπ εᾱ. Ῥατηος. ἂν Ἰφ. ὠνόμα- 
σώς ποτ᾽ ἐν δόµοι. Ἔσο 1η νοιρῖς (ΤαΠ5- 
Ῥοπεπά[5 5εηυέ15 5η Ἡ εα(μῖατῃ. 

Πορ/η. 
417. Κλυταιμνήστρας δέµας,] Ῥοτιρηταρίς 

ΡΙΟ Κλυσαιμνήστρα. ὉὈί Ότεςι. ν. 107. 
Ἑρμιόνης δέµας. Μὶς βίη Ἡρακλπείῃ Ἠοη!. 

οἵ μένος ᾽Αλκινόοιο. Τία εἰ Ἐπιπρῖάϊς Ώπς 
Ἱρδυπα Ἰοεήπα οχρτοςςῖί ὙΙχσίῆις ορΏτης, 
Ίος θ65έ, 510 πποσς, ἆλῃ. Τ,. ΥΠΙ. ν. 649, 
1ζιις ᾖμῖο ]ηπία Τιαιιδιιδ, φιιο Ριιζε]γίοΥ 
αἴίεν. Άοπι Γι, εποερίο Γιαιγοπΐς φοἵ- 
Ρουε Τυτπῖ. Ἀαγπος. 

δέµας Ἡ. Ἱ. περιφραστικῶς αἀβϊροίι, τί 

εί αΠρί. Θἱο Ἐιτίρ. Ἠετας]μά. 91. ΟΥ- 

ε]ορ. 9. τιρῖ οορίο5ο οᾳ ἀα χο ἁΠΠδριμίαν], 
αίᾳαε ποηπ]]α ἆς δα Ὦ, ν. πιο, Αά- 
4ς, 4 ομβοτνανίπαας αἆ Βορ]ος]. Έτα- 
1η. 908. Ὁμαρτεῖν Ἀε]ιο]. αἲ Ῥμωπῃ. 
1653. οχροπΙί Ῥρου ὀδηγεῖν, ἀκολουθεν. γ. 
ο]8Ώη Φυ]ά, ν. ὁμαρτῶν. Πυρβι. 

418. 5. ὥστε] Ὀιαἀδροςία ο] σαι Ττα 
5οηί]α5. ἔκδημος {ΕΥο Ἱ. {. ἔκτοπος, Βορμος]. 
Ίταςὴ, 69. αὔΌδεης. Ὑ. 6αρχα 76. Πορβι. 

419. ἔκδημος] Πα εοττοχί γαίιις ἔκδηλος 
α πηαρίς νοίρτί Α]άϊΐπα οἀϊήοπο, ΓΒαγπεδ. 

430. Ἐὔρυτον) ἨΝΙςΙ δῖι ποπιοῦ Ῥτορσῖ- 
Ἠπη, πιο αδίαί]ογ 5ογ]ροπ1 Ι5ήαδπαοςῖ 
εοπηροδί{α οδί εὔρρυτον, αί Ῥο]ἱακ ΤΙ. 5. 
Ρ. 29]. γάλα εὔῤῥυτον, σρόφιµο», ἐπίῤῥυσον. 
Ῥοξία {Ώπιεη 5αρο οπή πέ αἰίοτυτα ϱ, 
Ὁ{ Σαλαμίνος ἀμφιρύτου, Βορῃ. Α]ας. 154. 
Φεᾷ πηείτί σταίῖα, Ῥεγῖας Γμϊδεεί, μακρών 
Υ΄ ἔτειον, Ἡάέ ν. 664. Μακρών γ᾿ ἀπαίρεις. 
Ῥτο ἔκδημος (ν. 419. ποπηι]]α Ἐάῑε. 
Ῥτανο Ἠαβοηέ ἔκδηλοςε. «Ματ. 

Εὔθρυτον] «Ίεπε Πιεπίεπι, αι Ῥο]]αο, 
115. ΤΙ. 5εεί. 560. Α{μςρ. 

Ἐὔρυτον παρὰ κρήνην] «ᾖο]απ. Ῥτοάερας 
Ἱεσῖί Ἐὔοιπον, 6ί {αΐθοτ, Ευτῖρυτα Αι]]ᾷϊ 
νΙεῖπισας αἲ αιῖ5 παπα {οηΐίσια Ευτῖ- 
Ῥυπῃ ἀῑχΙεῦ πηαπεαί Ἰἴαηιιε εὔρυσον (5εὰ ΏΟἨ 
αἱ Ῥγορπίπα ΏΟΤΠΕΗ). μέ Καλλίῤῥυτος, πο- 
λήῤῥυτος, χρυσόῤῥυτος, οίς. υπάε εί εσο 

Ιἰπιρίάιωπι οχροδυῖ, Ἰαγπιες. 
μακρὰν ἔτεινον,] Τ,οπσιπι Ἰέοι {οροτιηί, 

στ] σείνεὶν, {οπάετο, υἱ Βαρρί. 760. εὔρντον 
αρήνη», Ῥεπο Βαοπίση, (αἲ Ῥοΐ]ις, 11. 50.) 
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.” ” 7ο 

Καθεῖμεν αὐτὼς, ὡς [βορᾶς γευσαίατο. 
Ἐγὼ δὲ πρὀδροριος, σῆς παρασκευής χάριν ον) οι μδ- 

96 Μκω: πέπυσται γὰρ στεατὸς, ταχεῖα δὲ 
ο Σ / 2 / 

Διήξε φήμη παίδα σὴν ἄφιγμένην. 

Πᾶς ὃ᾽ εἰς Φέαν ὀμλος έρχεται δρόμων 

Σὴν σαῖδ όπως (δωσω. 

ἛἜν πῶσι κλεμοὶ, καὶ περίθλεπτοι [ῥροτοῖς. 

Ο/ ὃ) εὐδαίμιονεςυ 
μ- 5 αν] 

/ . ας / / ”/ / 

490 Λεγουσ! δ, Ύ Μεναιος σέ ἤ τι πρασσετα!» 

ΤΙπαϊρίπαυς Ἠαδςς, τά σιδέεη{ οἵρατῃ, 

Ἔϊσο νετο ΡΥΞΕΙΙΡΟΧΥ Ῥτορίετ έπαπι αρραταίατα 

495 Ὑεπίο; οχογεῖέας οπῖπα ᾖος αιιαϊνΙε: αυῖα Υε]οχ 

Ῥοτνασίς {ροιωπι ἕαπια, νθηῖςςο {ιαπ ΠΠατη. | 

Οπιηῖς Ισίέατ έαρα ουχδα γεπῖέ αἆ δρεείαοαΙαπη, 

Τη νιάραί παπα Π]Ιαπι. Ἐρτέαπαίϊ νογο υἱγί 

Τηί6χ οπΊΠθς Ποπηῖπος σιιπέ Ιπε]γᾶ, οὲ οοπορίου]. 

490 ὨὈϊουπί ααίσιη, Ἐδίπο αἰῑαιαῖς Ἡγπιεησεας 2 απί αιΠά ασίέαγ2 

1. Ἡπιρίάατα, Ράχη, (5ΗΡΥα δρόσος, 142. 
σο. 167.) ααοά εδδεί ερίμείοα ΟΙΠ4Π5. 
γοτυπα α)Π Ἐὔρυτον Ῥϊο ποππῖπα Ῥτγορτῖο 
Παραθτυπί, (ας Κοεβ]ετῃς,) Ῥτο 1ο, 5ἵη 
πηῖπας τοςσίο 5ο Ἠαῦσαί, Ροξῖας εογροπάαπα 
σοηςεί ἨΜατκ]απάις αδιίαἴιις εὔῤῥυτον, τας 
Ῥο]]ας. ΤΠ]. δ. Ρ. 291. αιῖα Ροδία, Ιπίοι- 
ἀαπι οπα{απί αἰίογαπα ϱ, (ας ἀμφιρύτον, 

Ῥορμος]. Ά]αο. 154.) 5οὰ ταπέατα πηθίγῖ 
σταία. ἘἙοάσπι Ἰμάῖςο πηε]ας ἵπ απίθ- 
εθάἀ. Γαἱ5δεί μακρών γ΄ ἔτεινον, πϊ ν. 664. 

Ἠορβη. 
491. Ῥτο εἹπιρῃοί: αεί απαταπί 

Γρςςϊ Ίήπογο, Ῥοδία ἀῑοΙε: ὄναψύχίουσι --- 
βάσιν, (πόδα) οἱ αυῖα Εοπ]ῖπε 5υη{, βάσις 
νοσαίαχ ϱλλύπους, ἴπ 41ο α]ίετα ΕίΥΠΙΟΙΟ- 
σἷα Ρατ» οσί πορ]ϊσεπάα, Ὠαο επῖπα 1άθα 
ν. ποῦς Ἰαΐοί Ίωπα ἵπ Υ. βάσι. Ἐπσο ροπῖ- 
11χ Ῥτο 5Ιπωρ]ΗΙοί Ἀηλείαν. Πορβα. 

499. Αὐταί τε σῶλόί σ’] Ὑσίας Ἰδείῖο 
.θδί, Αὗταί τε πώλοι γ’. Υ6ἵα 5ετ]ρέυτα ν]άοθ- 
έας, Αὗσαί γε πώλος. (Οοηδαιςίο, ᾽Αλλ᾽ 
:αὖταί γε παρὰ κρήνην ἀναψύχουσι Φηλύπουν 
βάσιν πώλοις, ὦς μακρὰν (ὁδὸν) ἔτεινον. Ἐ6χ 
αὗσαι, Ἰα, Ιπίε]]σο Οἰγίαπαπεξίαπα εί 
1ρΗ]σεπίαπα: Ῥεγ αὐτὼς, ας, δεῖ]. πας 
νεὶ ὀφιιαδ: "Ἱππείος ἓν δίφροισι ΤΡΙ. Ταιτ. 
214. ἀᾳ Παστθ. ἍΛ{αγζ. 

ἀναψύχουσι «ηλύπουν βάσιν,. Αὐταί σε 
σπώλοί γ’.] Τιεσ. αὐτοῖσι πώλοι.. ἈῬον. 

Ίμερο αὐταί γε, φώλοί σ᾿] Ματ]απάο 
Ῥ]ασεί αὗταί γε πώλοις, τι ο/η αοΓΗΠ1 στο5- 

ει θηλύπους βάσις ἀἴσαεαα, εα]ας Πορπίῖα 
εχεπαρ]πη ἀρδίάετο. «Λος. 

495. ΑΠ Ἰρσοπάιπαῃ καθίµεν σώσὃ, ᾱἷ- 
πι ἴγιιι5 ]ιαδοε, 5ο. 6ᾳᾶ5. «Ἠισα. 

βορῶς γευσαίατο.] Ώχο γεύσαωπο. Υἱά. 
Ῥεοσλοπϊ Ὠϊαιο. ἆθ (τ, 1ῇπς. Ν. Ἐ. 
Ρυπίίαίς, ς. 107. δ. ΤΤ. Ρ. δ6. αρί εκεπ]- 
Ῥ]α Ῥγοίοτε σοῦ γεύομαι, Φιιδίο, ΡΤΟ οἴδιτι 
διηι0Ο.  Ίαγπεδ. 

Βορὸ ἆε οἵρο εί ραδιο Ποπηίπαπα αίααε 
απἰαιαΙατη, αἱ ἀθπιοηρίτανί αἆ Ογε]ορ. 
85. ΠΒορ/η. 

πέπυσται, ἤκουσε. Πορῇα. 

496. Διξε] ΤΊεσο, Ροῦῖα5 ανασα δξε, 
Ῥχο διή:ζε: Ναπι Πος α δήκω. Ἆες Αλπιι- 
Ἠαπα Ῥοτίαπα οµτο. ᾖἈαγπες. 

Διῤζεν α διήκω ἀαςρπάππι 6556 πηοπεί 
ΑὐτοςοἩ. αἆ 9δεμ. Ι. Ρ. 95. «Ὀὲο. 

407. ὅμιλος ἆθ (αρα Ποπαίπαπη ἀῑοϊίασ, 
ν. αἆ ΟΥε]ορ. 100. δίο ἆε εάσπηα πηέατη 
Ἠοππςγ. ΤΙ. γ.. 99, εἰς Οέαν ---ὅτως ---- α|- 

ἔθταπα τοάιπάαί. Βοφιεπίῖα τεἀά[ε Κσεῖ- 
Ίστις: ἀθπτι τυον ϱἰ ἰἱολΙίο]ι ἱδί, πεί ας «4ι- 

6ο ἀεν Μεπδο]μεπι αι δἱοί. Ηορ[η. 

439. περίθλεπσος βοοτοῖς, αἆ απθπῃ Ἡο- 

πηῖηος τοδρ]οϊαπέ, τιέ Ἠετει]. Εατ, 506. 
Ἠορβα. 

450. σορώσσεται :] Μ5. Ἑ. σράσσετε 

ααοά «αροιδοηρέωπι Παῦεπί Μ5, αἰίετ εἳ 
Ῥ. Ἅ«ΑΠιςς. 5 

Ὑμέναιος Ὦ. Ἱ. Ῥτο πυρεῖς οεἰ]ευταπάϊς 

αοοἱρίεπάαπα. Ἡ. 5αρτα αἲ 136. ΒΗομία 
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Ἡ πόθον έχων 3υγατρος Αγαμέμνων ὄναξ. 
. ”- ᾽ λ] / 

Ἔλόμισε σαΐδα; τῶν ὃ ἂν ἤκουσας τάδε, 
λ / 

᾿Αρτέμιδι προτελίζουσι σὴν νεανίδα 
/ 1/ / 

Δύλίδος ἀνάσση. τίς νω ἀξεταί ποτε; 425 

4956 ᾽Αλλ᾽ εἶα". τἀπὶ τοῖσιὸ εξάρχου κανῶ, 
ο Στεφανοῦσθε ᾳρᾶτα. καὶ σὺ, Μενέλεως ἄναζε 

Ὑμέναιον εὐτρέπιδε, καὶ κατὰ στέγας 

Λωτὸς [βοάσθω, καὶ ποδὼν ἔστω Ἀτύπος" 

Αη ἀρε]άστίο αβεοίας τος ΑσαππεπΙποῦ β]18. 

Ομτανῖς αἀάιςϊ οαπ12 αὉ α]ῑῖς νοτο Ἰας αιάίτος : 

Ῥϊαπα Ιπ]άαπε αἀο]οδορπίια]απη, 

Ἠεσίπα Αιι]άϊς, 

465 δεᾷ εἶα. 
ΟΩιδηαπα θαπῃ ἆιῑσεί 2 

Θα! ρτοχίτηα 5απί ααδρίσατο Οαπ]ρίτα. 

Οοτοπαίθ σαρί!ΐα, εί έα, τεχ ἸΜεπε]ας, 

Άρρατα πιρίῖας, οἳ ἵπ ἆοπιο 

Φοηθί Ερία, οί «οπές 5ἷέ Ρο πῃ : 

491. πύθον ἔχων, 4Ἡ, απία ἀεειάσταί 
εάπα ν]άθτε, 6πα ατορσοί ]ςςε2 ΠΗορῇι. 

453. Τ,εσ. τῶν δ) αὖ. Πεϊνῇς 
4565. απροτελίζουσι οί αἀϊσιωιί μιοῖίαπι αἆ 

δαοτί[εἴισπ μεγαρεπάισπ, ααοά Ἠίαπας απία 
σὰ σέλη 5εα παρίίας α 5ροηδαΡις ἀερευαί 
Ρεταρί. Ὑ. Ἠες. Προτέλεια. Πεν. 

Αάἀάατοις Βυ]άαπα εί ΆΤοιιτς. Οτα:ς, Το. 
τίαί. Ἡ. ν. αίᾳαο Ῥο]]αο. ΤΠΙ. 58. Τε 
πηοηΏεί προτέλεια ἀἶεπι νοςατῖ, 410 ραγεηίες 
νΊτσίποτη πιαρίυταπη ἵπ αγοθπη ἆασαπί αἆ 
ἀθατω, Πρίαιο «αστα Γασῖαπί, Ἰέοπι ραμ]ο 
Ρος, ---οπιγιία, φιιῶ [ίαπί υεἰ ἀεπάιγ, απηίθ- 
οἶαπα τες ἀῑνίπα Ῥετασαίωχ, οί ἀεϊπάς -α- 

ογίπεία, ααα απίο παριῖας Παπ. ἈΝαπι 
σέλος εἴῖαπι πιρίας εἰσπί]βσαί, αιοᾶ ὓ γ. 
πποάο Ἰαμάαα οὐδογναταπί. ν. 8ορμος]. 
Απάσοπ. 19256. αίηιε Ἰηέτα ν. 718. [ἶπάς 
εσρ]απατῖ Ῥοίθρε ν. προτελίζειν, απο Ἡ. Ἱ. 
Ἰρσίπα». Κοεμ]οτας: υον γεν Γεγηισ]ι- 
ἴισις ἄενγ σαιίπι [εψετίίςλ εἰπιυεί]ε. 

ΜΟΡΓΗ. 
454. Ἠϊςο Ὠϊαπα ποπαϊπαίαχ ἄνασσα 

Αὐλίδος, 5ΙΙΡΓα ν. 91. ἡ σόδ οἰκοῦση σέδον. 

ἄξεται, 4πῑ5 τηαγΙ{α5, 5Ροηςιι5 οί 2 
ΜορΓη. 

455. τώπὶ ποῖσιδ Ώηοπ οοπηπεσίεπά τη εσέ 
επ κανῶ, 5οᾷ οδί αοσιςα(ῖνας Ρεπάεη». 
Ῥεηςας ο5έ: αιαρίσαγε (απίκίγα, ἰά φιιοᾷ 
Όγοσίπιπι εδ. ΊΜισςα. 

τοῖσι δ] (Οαπίοτις ία σὸ σεῖσι τεςίθ «Οἵ- 
τῖσεραί; 5εά ασποφεστο πο]εναί, Ἱία Α]άϊ 
εἀΙᾶοπεπι Ρεῖας Ἰερίσεο. ἐξάρχου κανᾶ,] 

ΦΙτη]]οτη Ίουυπα Ἠαῦος Ιηία ν. 147]. Κα- 
να δ ἐναρχέσθω σι, οἵο. Ὑἱᾶςε Ἐ]οείτ. ν. 
142. Βαγπεδ 

ἐξάρχου κανᾶ,] Νἱάς ῬΒυῖά, ν. κανοῦν, 
υΡῖ ϱ Βεμο]. Αγίορμαῦ. Αγ. (45.) 5υα 
ἀεεετῖρεῖί. Πορ. 

406. Στεφανοῦσθε κρᾶτα" καὶ σὺ Μενέλεως ] 

11Ο στεφανοῦ σε, εί εογοπαίον, ἐξάρχου. 
Παπ ΑΡΑΠΙΕΙΗΠΟΠΕΠΑ Ἀποῖας α]]οαιτας 
Ἠαο Ίδια: ἈΠοπείαιτα ἴπ 5ο/ιοπήρα5, 

Βμῤργα, Υ. 450. Οοἆ. Ο. πρασσε γ. 466. 
πα. 

Ῥοπεπάα οσί τη]ηῖτπα ἀῑδῖποίίο (πο Ρ]επα, 
αέ 1 ἘάῑΙΕ.) Ῥοδέ κανα. Ματ. 

Ώο αδι «οΓΟΠΗΤΙΙΠΙ αρινὰ Ὑείογος τω]- 
Ερ]οἵ ν. Ῥαδεμα]ίαπι ἆςε Οοτοπα, Ῥοδίατα 
ἵΠ στεβανοφορία (ὅεησ», 1669.) είς ρτα- 
ἴετοα ποπ αἆ Ογε]ορ. ν. 666. ΠἨομῄα. 

45Τ. “Ὑμέναιον (ν. 490. εοἱ. Ἐκςε]]. 

Ῥεε]κ. αἆ ΑτὶςίορΗ. Αν. 1740.) εὐτρέπιζε, 
οπτα, αί παρα: αρρατεπέυτ. εὐτρεπίζειν 
Ἐμανοχίπο εκροπΙέΕχ Ρεχ ἑτοιμάζειν, εὔκοσ- 
μεῖν, εὐπιβέναι. Ἠεργεβῖις ν. παρασκευά- 
ζευ Υετάέ: εὐτρεπίζεν. Όπάςε εὐτρεπῆς, Ἱν 4. 
ἔτοιμος (4ε 4αο Υ. πος αἆ Ογε]ορ. 214.) 

Ἠορβ» 
458. Λωτὸς (αὐλὸς, Βεπο]. Ἐμαπη. 799. 

ο]. Οα]. δ. 95. εἰ (6τοπον. Οὓςς. 4, 15.) 
βοάσθω, Πδία 5οηΏθί. Βυ]άᾶδ: λωτοὶ, ἔπι- 
ῥαλάμιοι---- αὐλόί. Ίάεπιαιε αβετί εκ ΑΠ- 
Ώπο]ος. δ. 13. Ρ. 536. τι0ῖ θδε: λωτοὶ ἄχευν, 
--- εί ἐπήχεν λωτὸς ἡδύε, αἵςο, Κτύτος ποδ. 

” 
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φως γὰρ σὀὸ ἥνει μας άριο ση παρῬέῳ. 

440 ΑΙ. Ἐπήνεσ” ἀλλὰ στείχε δωμάτων ἕ έσω" 
Τὰ ὃ άλλ» ἰούσης τῆς τύχης, ἔσται Καλώς. 

οί μοι, σί φῶ δύστηνος; ἄρξομιαι σένεν. 

Ἐἰς οἱ ἀνάγκης ζεύγματ ε ἐμπεπτώκαμεν; 
Ὕπήλγδε δαίµων, ὥστε τῶν σοφισμάτων 

446 Πολλῷ γενέσθαι τῶν ἐμῶν σοφώτερος. 
Ἡ δυσγένεια ὃ, ὡς Έχει τι χρήσιμον' 

440 

γοπῖέ οηῖπα Ἠ]ς ἀῑες {θ]Ις Ῥιο]]α., 

440 ἄσα. Ταιάο: 

Ἠεμαια οηῖπα {ανεπίε Εοτίππα Πεηί. 

«ο ναἆο Ἱπίτα α.ἆθς. 

Ἠοἳ παῖ, αμ] ἀϊσαπα τηῖςεγὸ α {6 ΤΘΡΟΥ, 

Τπ ᾳπα]ο γιπου]απῃ πεοθρςῖίαἶς Πποϊάίπαας 

Απίσνοετϊ πιε Εοτίαπα, αἱ {οε]ηῖς 

445 ἨΜεῖς Ίοπσο 5ἷς αδίι{1οΥ. 

1σποδρ]Η{ας τοτο απαπίάπα Ἠαθοί τα {αεῖς 5 

ἆθ 5α]ίαίῖοπο 5ο]οπηῖ Ππ{α]Ισεπάιμη. Βία 
1π 1]ο ΨοεπιαδίπΙ: πιπς --- ροὰς Πξετο ριι]- 
5αμάα {ο]]α5. φώς, ἦμαρ, υπ οεμεῖε» αριιά 
Ῥοείας. ἐπήνεσο. Ῥε]μομίαρίος ἵπ ΑτίδίορΗ. 
Ἐαῃπ. 11. παραιτούµενοι οἱ παλαιοὶ ἔλεγον, 
κάλλιστ ἐπαινῶ καὶ, ἐπήνουν. ἐπαινεῖν, ΡΤΟ- 
Ῥασθ, εοπίθη{έΙΠΏ 6556. ἠούσης σῆς τύχης, 
Ματκ]απάιις απο δῖσα ατα ο556 πηοΏοί, {γη 
Ἰούσης καλῶς, ΔΏ ἔσσαι καλῶς, ἴ]]ο Ρις 
Ῥτεείοτί, υἱ ἡ σύχη σπαίη Σαλώς, Ε)]οοίΓ. 

405. Ρίο 4αοᾳαο Κοομ]ογας. «απ ἀϊς- 
εεάστο πιιποῖις οδὲ εοσϊίαπάα5. Όβδεινα 
νοιρα πιιηοῖῖ, ασ Ἠ]ς 51πα οπηπΙ φδρίεῖ- 
οπς, 5ΙπηρΗςἳ Ιείοφιιο απΙΠηΟ ργοξστέ, απαρ 
αιίοπα 5ἱησι]α, Ἰπ αππο Ασαππειηποπῖς, 
αυἵ ςαρῖεηίετ οαιισα5 οί οβοσίις αἀνεπίας 
Ῥυε]]α οεἶατο 5έαἀεί, εἹπσιι]α ν]ποτα ϱχ- 
οἴίατε ἀερεδατί, οι ΟΠ σαιιάῖο 5ο4 πα- 
χοτο Ῥ]επιας ο5δοί απῖπχας Ῥαΐοτηιις, οἳ 

οπωπία 15 α πιποῖο οχβρεσίαεῖς οοπίτα- 
τα πηθτθί. Ἠσπιοίο ΠΙποῖο, οπιπῖα 50ης. 
Ῥοσίοτῖς, Ῥϊείαία ἵπ ΠΠατω Ῥ]εηπῖ, οοποΙίαη- 
τας, ἀπ ρίαφιις τηακίπηα απίπη ατα ε]ά5 γοχαη{ 
αἴοαας οτασῖαπί. Ἀαπς αὉ οπηπΊρας ρατιῖ- 
ρας [αα αἰφεῖςςϊπηϊ ποςΙς 5ο ν]άθέ ΙγγοΙέπῃ, 
ως, απ]. {αρῖαί, αι ιο 56 γοτίαξ, ποδοῖαξ. 
Ώεπιιο ἵπ ᾳιογε]ας Ῥτορίου πηϊετίας «πα 
ἀϊσπῖίαίε Ἠοπουῖρυδαις κιπηπηῖς «οΠ- 
ἠαποίας ετιπηρί{, ποηρίαιο, ἀεποσατῖ ρεῖῃ- 

αἲρῖ, Ἡρετε Ίαοιγπιας οἱ πιιογε]α5 εβαπάετε, 
Ρο 6ΙΙΠ1 Ρ]εὈῖ 5ατν]το αίφιιο αὐ Ίιος τοσῇ, 
εί.  Ἠας Ἰεσιπίιχ Ἱπάς αν. 449---453. 

Ηορῄ. 

σ. 

440. ᾿Ἐπήνεσ’, ] Βε]πομαρίος ἵπ ΑΓὶΦΙΟΡΗ, 
Ώαηπ. 511. παραιτούµενοι οἱ παλαιοὶ ἔλεγον, 
κάλλιστ' ἐπαινῶ, καὶ, ἐπήνουν, ΆΠιιδς. 

441. πὼ ὃ ἄλλ”, ἰούσης τῆς σύχης ἔσται 

καλῶς.] Αποισιιμι ε55α Ῥοΐθςί, τπέγπα 
Ἰούσης χαλῶς, ΑΠ ἔσται καλώς. εσο Ῥτίογεπα 

δο(1ος: αλ {ογίο αἰέεγατη. ὦ τύχη σταίη 
καλώς, Ἐ]οσίτ. 405. Μαν. [ 

449. ἄρξομαι σέθεν.] Οὐνίαπα εταί εἰ 
οσα ἄρξομαι σσόφεν, Ἰὐιάο ἰπορίαπι ἓ 
Αὐδεβγ]ις Χοηφ. 8568. Ζεῦ, Ζεῦ, σί λέγω: 
σόςεν ἄρξομαι : εέ ία (στο, αν. 

ἄρξομαι σέ9εν.] Ἱ.ερο: ἄρχομαι σξθεν, 
γόσογ α {ε, διιὸ {ιο Ἰπιρεγίο διώπ. ἨΝ[ατ]κ- 
Ἰαπάο Ῥ]αοεί ἄρξομαι πόθεν: Ίήιάε ἰπιοῖρί- 
απιξ Μιας. 

445. 5. ζεύγμα οδε νϊποι]ατη, Ἡ. 1. ἀῑδοτ]- 
πηῖπα ΓαἲΙ, ἀπάς Τιεπηο 5696 εχροςῖτο Ροίοςί, 
Ππίθ]Ησαπίαχ. ἐμπεπτώκ. ν. 5Ρρτα ν. 1327. 
Ὕππλθε, Ἡ. Ἱ. ἀεοερῖί, απέενοτίξ τηε {ΟΥ- 
ίππα. 1)ε ν. δαίκων ρτο ἑοτέαπα, Υ. αἆ ΟΥ- 
εἸορ. 110. σοφίσµατα »υηί ατίες 5αβΗ]ο», 
ααῖδας απυς αἆ αμφα]ά οΠιοϊοπάπα, αἲ- 
αἲιε σοφὸς Ἡ. 1. 46 αδίαιία Ιπίο]]Ισοπάαπ, 

Ἠοφβα. 
446. ὧς ἔχει. ] Ἐϊσιταβας οί Ποιητικώτε- 

ϱον Εΐδεοί 5εειπᾶα Ῥείδοπα, ὧς Έχεις, 4Ρο- 
ςίτορ]ε {αοία αἆ Δυσγένειαν, ε]αί αἆ Ῥετ- 
ΒΟΠάΤΗ. ἡ ο ώμο Ῥτο ταδίαΠοτί ὦ, υαέ ἡ 
Πρόκνη, ἔκθσινε αριιά Απριορη, Ὀρ». 666. 

Ίοαπ. ΥΠ]. 10. ἡ γυνὴ, ποῦ εἶσι, ὅτο, ρτο ὦ 
Πρόκνη, εί ὦ γύναι, ο ὁ Θεὸς, εὐχαριστῶ 
σοι, ΡΙο ὦ Θεὲ, 11ο. Χνη, 11. Αὐτοῖς (ν. 
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κ ἑ κ ὃ ώ ” ϱ ὃ, ” η ”/’ 

ωἱ γαρ ὀαχρυσάί ρᾳθίως αντοίς εχει, 
”/ / υ ι) ” ”. Ἐλ / . 

Ανολξά τ᾽ εἰπεῖν τῷ δὲ γενναίω φύσιν 
ο .. / .. ό 

Απαντα σαουσο. προσταστήην σέ που (βίου 4.50 

450 Τον δημον ἔχομεν, τῷ τ ὀχλῳ δουλεύομιεν. 

ἘἜγὼ γὰρ ἐκδαλεῖν μὲν αἰδουμαι δάκρυ, 
Το μὴ δακρῦσαι ὃ αὖδις αἰδουμαι τάλας, 

Ἐτοπίπῃ Πσοεί 1]ϊς {αοῖ]ο ἸαεἩτγπαατί, 

Ἐν ἀϊοετε αασ]δεί; ποβΙθις Υογο ϱεΠπογθ 

Οπιπ]α Ῥας πιο]εσία: συµογηκαίοταπα αμϊάρπα νῖίαρ 

450 Ἡαρεπιας Ῥορ]ήτῃ, οί φοΓνΊτηιις Ρ]οβ]. 

Έ)ο επῖτη νεΓεοτ εφι]άσπα επι] {οτε Ἰαζηγψτπας, 

Έχεις νεχο ραάσί τηε πηϊδογαπα ηοπ ἸαςἩγγπηατί, 

447.) 5ο. δυσγενέσι, Ῥείεπάαπα εκ νοςθ 
δυσγένεια. Πατ]. 

δυσγένεισ,] ο «ο ἁτ. αιῖ ΙσπορΙ]ῖ Ίοςο 
ηβίας ο5ί, ουῖ ορροπῖέατ αΠΡΙ εὐγενὴς, Ἱ. 
γενναῖος. Ἀρήσιμον, οοτηπποάστΏ, αάΗ(α, 
ἔχει, ἔξεστι. Ἠορῄη. 

448. 449. ἄνολοά σ᾿ εἰπεῖγ---ἅπαντα σαζ- 
σα.] Μυδρτανίας Τ,οοί. Ἐιπρ. ΤΙ. 7. παι- 
{αΐ 5εἀε» νοστη ἄνολέα θ6ί ἄπαντα. ΑΙΠ 
νοτῖο εοπ]οίαπί. Ἠες έατρα οτίτο γ]άρη- 
ἔατ πη]ηῖ εκ ἀοίεσία απῖας Ιαπηδὶ: οἱ Ἱία 
Ἠεἴδκίο. αἰοηιῖη Ἰεσῖ Ῥοςφοί ἔοτίε οὐ δὲ 
γενναίῳ φύσιν Π(ἔποντα ταῦτα ποροστώτην γε, 
ὅς, Τε Ροπῖ Ρτο γὰρ οί Ρτο γ2ῦν αριᾶ Αί- 
Ώρος, ποίαί Ῥηδείαπια», ἨΗΡ. 18. [ρ. 110. 
Φεὰ ποία εᾱ, Λ]ά. Ῥτο γε εχηίρογε ἀλλά.] 
εί Τποπιας Ίῃπ Ὑ. Γοῦν. Φαοὰ Ἑ]υίατε]ιας ἴπ 
Ν]εἴα, Ρ. 636. Ο. απ Ἰοσυπη Πα οἶέαέ, προσ- 
πάτη» ΔΕ σ2ῦ βίου Τὸν ΟΓΚΟΝ ἔχομεν, σῷ Δ 
ὄχλῳ δουλεύλµεν. ἘΙετῖ ροίοςέ εί οκ ΤΠΘΤΩΟ- 
τα Ἑ]υίατεμις οἸίανογῖέ: αιιοᾷ 5ε0ρε Γας1ς. 
Έχο ὥπαντα, ΤΟΠΠΘΙΠΟ οοπ]εςῖὲέ ἀπόντα, 5ο. 
εἰσὶ, 1. 6. ἄπεισι.  ΤΜΙΠΙ αἆλις νιάθίυχ ἆο- 
ο55ο 1απήΡΙΗ5, αἆ Ἠμπςο 5ΘΏΞΙΗΤΙ, οί Ρ6γο 
(ορρτοβτίο5α 5υηέ νῖτο, εέ Ιπάεεογα) Όπι- 
γπία ἠσο. ΠΜαγκ]. «ον 

449. Μετίο Τπίετρτείος αἆ ἅπαντα ταῦ- 
τα Ἠαδεχυπίι. 1μεσεπάυπι νΙἀεέι: 

ἁπαντά τ᾽ εἶπειν" πῷ δὲ γενναίῳ φύσιν 
ὤνολβα τοῦτο. 

ἅπαντα εἰπεῖν, φιϊαυϊ ἀἱοεγε. Ἠίϊαίο ΑγΡο- 
Ίοσ. Ῥοςγ. ς. 39. ἅπαντα ποιεῖν καὶ λέγειν, 
εί Ῥοδίεα πῶν ποιεῖν καὶ λέγειν. ὨὈϊρ[ά]ας 
αρυά ΑίΠεῃ. 1,. ΤΥ. ρ. 929. Β. δ΄ 

-- οἷς ἐζουσία » 

ἐστι λέγειν ἅπαντω ρα) ποιεν μόνος. 

. 14μς5. 

6 

"Απαντα ταῦτα] Ὀυροτίας 5ο ΡΙ{ ἄπαν- 
Σα, τιάΊσμ]ε »αεῖς εί ριείᾶς, (Ίππο Πῖοεί 1άσπια 
Ῥεα]σει 5οτίρας) οἱ ααῖς {αΐο νοιρτη {οτί 
Ἰπνεποτή, Ἀεο Ἱππππθτῖο (απίοτιις ἀοιῖ- 
ἀεπάιπη ποβῖς Ρρτορῖπαί (αφραν. βΗΡΗπατη, 
ααοᾶ ἁπαντῷ ἵπ (θχίαπῃ 51η αἀπη]δετῖε, 
π]]α πηοιτὶ ταίῖοπο Ἠαρίεα: ο Ἠι]ς {τηςΠ 
εις εγτοί ΕΒτούσριις νίαπη κίταγῖε: ΟαπΠίο- 
ΤΙ5 ἅπαντω πηαπ]οδίο οοτταρέαπα Ῥρυίαί 
Ἀοναγ. Τ,εείοη. 1,. Υ.ς, 929. οἱ νο] ἀπωδὰ, 
(αἱ εἰ Ἠνσο Οτο») νε] ἀπευκτὸ, Ίοροῃ - 
ἆμτα 5υαἆςει: ος Ῥοτίις Ἠιής αεοαεάῖες 5οᾷ 
οἳ Ί]]α π]πηῖς α τεοορία Ἰθοίῖοπο 5ΙΙΠ{ ΥΘΠΙΟ- 
ία: εί πιι]]α οπηπΊπο τηϊμί αρρατεί πθορςε]- 
{α5, (αἱ. ἀπόνσα φαυςίαθτοπ) 4 ωατε α]ῖ- 
αιά Ἠῖο τηίθπηὰς; 5 πιοάο νεγνα 5ο- 
αἀοπίία αἆ Ῥτῖογα εοπηθοίατηΙ5, Ίου ΤΏΟ- 
4ο: τῷ δὲ κατὰ φύσιν γεναίῳ, οἷοι ἡμεῖς 
ἐσμεν ἅπαντα ταῦτα πάρεστι, σὸν μὲν δηµον 
προσσώτην τοῦ βίου ἔχομεν καὶ τῷ ὄχλῳ 
δουλεύομεν. Ἀθο πηΙταπα ο5ί, οἱ Ἠασ μα 
χο ἀἰσαπίαχ ὥπανσα ταῦτα: αιρεί οηῖπα 
ΤΩΙΦΕΓΙΑΤΗ 5ΙΙ4ΠΠ ΑσαΤΙΕΙΙΠΟΗ, θέ 510 Ηΐς 
ἀποῦας ππαῖς ΙππΙπηρτα α]ῖα οοπηρτεΏοπά1 
ειρροπή. Ἐπηῖας Ώαπο Ίοσμπα οἷς γετίθ- 
ταῖ ---- Γι ου γερί ϱζεῦς απιεδίαί ἴοοο: Π- 
σε αοτηπιαγε ρίεδί; τερί ᾖιοπιεδί πιοι {ἱ06/, 

Ῥαγπες. 
2. Ὁ, γορρῖις (α5ᾶρρ. ἵηπ {παστη. γε. 

Ττασ. Ῥ. 55. Ῥτο ὥπαντα Ἱορῖε ἀπανδᾷ, οἱ 
εοη{εγί Υετρα Εππῖ: 

Ῥ]ερες 1Π Ώος τομ] απίεσίαί οσο, Ἰϊσεί 

Τ.4ετυπΠαΤΘ Ρ]εβ1, τεβῖ Ἡοπεείθ Πποη Ἡσοε, 

ος Ἠεαίμ, εππα Ῥατῃ. γι] ὠπόνφα (πρπηρς 
εἰσὶ, Ῥτο ἄπεισι,) Ἠοῖς[ς. α Ἡ. ]. «« 0σοπ- 

1εοῖ αΠαιαπάο ὤγευστα, πε] ἅπασσα, Οὐ- 
ἀεπι 5εΠδιΙ, Ίο ριδίαία, στρεγίπιαπ{ο Ίο 
οορηίία, αιί ὤγνωστα, ἱσποία. δεᾷ παπς 

τν 
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Εις τὰς ̓ μεγίστας ξυμφορὼς ἄφιγμένος. 
Ἐεν. τί θήσω σρὸς δάμαρτο σὴν ήν; 

σοῖον ὄμμα ο 

Καὶ γάρ ῤ ἀπώλεσ᾽ ἐπὶ κακοῖς 
455 Πως δεξ ομιωή νι: 

Ἔλδουσ ὤκλητος. 

4:50 

ἁ πμ πάρος, 
2 

εἰκότως ὃ ἅμ έσσετο 
Θυγατρὶ νυμφεύουσα. καὶ τὰ Φίλτατα 

Τη ππαχίπιας σα]απηϊίαίος ἀοἱαρξιπῃ. 

Ἐριο, ααϊά ἀἴσαπα αἆ παεαπ εοπ]Ησεπῃ 2 

455 Οιποπιοᾶο αχοῖ[ρίαπα 6411; ὅπος οσσ]ος ὧε έαπι οπ]Ιεἴατω 2 

Ἐλοηπῖπα πο ρετάϊά[έε ρταίες πηαία, ασ πα]μῖ ρτῖας αἀεταηί, 

Ὑεπίεης ποη νοεαία: Ίωτο αμίοπα 5εοιία εδε 

ἘπΙαπα, παρᾶας ε]ις οε]εὈταίατα, εί ελαεϊςδῖππαπα 

πηα]Ίπη 5ίαθαοτο, ΥΘΓ5ΙΠΠ Ππάπω απο Ἠαπς 

εχο]άῖ55ε, 6. 6. ὠπηγόρευται κ᾿ αἰσχύνην 
(τεὶ κώσχύνην) μεγάλην φὲρε; ἅπαντα ταζ- 
σα. ἀεϊπάς γε αεαϊρῖοπάιπα Ῥτο γάρ.᾽᾿ 

Ἀεε]:. 
Ἐππίαπα Ίαπαι εοπία]εταί Ὑοβδῖις 1η 

Οαξίσασ. ἵπ Ἐχαστη. Ψεέί, Ίτασσ. Ρ. 55. 
αὐΙ Ῥτο ὥπαντα ]εσῖί ἀπαυδᾳ. ἵ πάς ἰπιπ] 
Ραΐθέ, πΙμΙ] Ἠ]ο ἆθαςςε, αποά Πεϊρεῖας αί- 
ας Ματκ]απάις αρρίεαὈαπίατ. Ἐοε]- 
Ίθτιις πΙ 1] παίατῖ να]έ, παοπθίᾳαο ορροςῖ- 
έατα 11ο. 1ἱοεί, Ιαΐετε ἵπ αηθεθἀεη{ῖ ῥωδίως 
ἔχει, ἀῑσεί, αἱ]εσαίαιε Ἠαπε ἵπ τοπ Ἀοφετῖ 
Ῥαρρ]ϊς. 2ὔτ. αθί Ώσο Ἰοσιπέωσ: λόγοισι 
πείσων εἰ δὲ μὴν βίᾳ δορὸς, αὈὶ 5αρρ]ει- 
ἆυσπι εκ ςαροεγῖοτῖ σείσων, -- ὦναγκάσων, 

ο-. Οιοά αἆ Ιεοίοπεπι ὤπαντα αῖΠοί, 
ααοά πια]]ο πιοάο αἀπιάεπάαπα, ΤΗΡ- 
οἵις αἆ ΤαοῖἹ Αππαι. ΤΙΙ. Ρ. 925. εᾱ. 
Ἔχηεςί. ἄναντα ταῦτα. (06]. Ῥοεξῖας ἴπ 
Οοπαππεηίαί. 5οοευπάα ἆᾳ Ιπίρτρτείαίῖοτιο 
εί. 98. αἆ 5εΏ5τΏ νοτῖ εερι]οτῖ Γαοῖ]θτα 
οί ουυέ]επι οεχεϊαπάαπα αεποπάιπηᾳαε 
τοσίᾳ Ιηδ(ποεπᾶα, Ῥ. 84. Ώπης Ἰοσαπι ηος- 
{τατα 1Ππίεγ οχεπηρία αΏοτί, ποσαβρα]ογαπα 
εἸπσι]οταπα οί νΕΙΡΟΓΗΤΠΙ ΡΕΓΡΕΤΑΠΙ 5οσ1ρ-- 
ἔοχαπα αίᾳαθ 1άθο οσα πηθ]Ιοχῖθας, 56Ώδι5 
ασια Πιάϊεῖο, εοάϊεῖοιας εεῖατα Ιην]εῖς οοπῃ- 
πηυίαπάοταπη, Ιάεππααε Ἡ. Ὦ. πποποί Ἱ. Ἱ. 
5ἳ Ἰεσαίιχ οὐ δὲ γενναίῳ φύσιν, τερείῖ ααϊάσπα 
Ῥο55ε ῥαδίως ἔχει 5εά Ιπεοπιπποάο Ίοοο 
ρατισι]ατη οὐ Ῥοδίίατα {μῑ556, Ύπατο οἳἵ 
ππῖςς Ῥ]ασθί, αοά Ἰλεσίοπῖας 1. Ἱ. Ῥ. 55. 
οοπ]εεῖς: απαρνα παῦτα. Ἠο] η 
ὝἍπαντα ταῦτα.] Ὃ ια ο{ Πα 5απέ 5ι]- 

πηθηάᾶ, Ἡΐ, αγάρεστι 5αὈϊηιε]]οσίο, 58η5ι15 
εί: Ἠας, ας 5οᾳαυπίέάσ Ἰποοπηπηοᾶα, 
ποί]ίοχες ΡτεπιμΏί: «ΘΠΡΟΥΟΙΩ δί σιῦος- 

παίογεπα τί Ἡαβοεπηας Ῥιεῦετῃ εαπάοπι- 
αιιςε ἀοπαῖπαπα 5εγν1; αὐί ὥποντα 5υυαιά]α- 
έατ, ααοᾷ αἰῑ Παδδετιηί, αιιέ ἕναντα, ἴτι 
ᾳποά εσο Ιποϊάσταπῃ, Ἰεσαίατ. Γαεῇςε. 

459. αἰδοῦμαι σάλας.) (0οπ]οῖ Ροΐεςί οὐ 
δύνοµαι σάλας: 6ὲ ἀείοπαϊ αἰδοῦμιαι, 

1Ηατζ]. 
Τζέ αο οπποπάαίθ 5ε({ραπέασ, πΟΠ παια]-- 

ἴαππι α 55. νοςϊσῖς τοεεάετε ορα5 ετῖζ, 
Ἠοαροποπάυτα {οτίο: αὖθις ἀδυνατῷ τώλας. 

ισα. 
455. ποἴον ὄμμα συµζαλῶ.] Ἠος οσίιᾳαοἀ 

ἀιαί Ῥ]ασίας (ΟαδίΠ. Ἡ. 9. Θιοπιοῦο πιέ- 
απι Ἱπογεπι αδρίοίαπι οοπέτα οσιώίςὃ Ο0οἆά. 
Ῥ. ονοµ: φο]ῖέα πηυίαβοηθ. Λατ. 
ποονδωμα συμβαλῶ, αίευτα Ῥ]αιίο Ίο σα, 

Φιοπιοάο Ίπεαπι Ίαογεπι αἀκρίοίαπι οοπίέτα 
οσι{ῖ5{ «ο. ΧΟΠ Ρροίΐρτο εαπα αἀδρίοετε Ρι]- 
ἆοτε Ῥίεπις, Ἀαπι αἆ Πα πια]α (ἐπι----) 
εἴῖαπι Ἠου Ππζογαιιπίαπα αοοθἀἆετο ἀοεθυ1, 
ᾳμο της Ρζοσςις πιῖδετιπα τεάἁιάΙ. Πορ. 

456. ἅ μοι πάρα.] ΝΟΠ τηαἰο πώρα Ῥτο 
πάρεστι νε] παρη», υέ Ότεςί. τοῦ. βεά Οο- 
ἀεες Α. Ἑ. Ο. Παθοπί σπαρος, φιοᾶ πι]]ας 
Βετῖρα Ῥοδυΐςεεί, 5ἱ Ἱπνεηίδεεί παρα: ῥτζ- 
{εν πιαία, φιιᾷ Παδιῖ τέως, (πώρος), υεπῖ- 
07ιδ πιοπι υοσαία. Φὶο τὰ πάρο; νείκ”, Ἠ6- 
Ἱεη. 1680. σῶν πώρος νυωφε ωμώτων, ΑπΠάτοΟΠΙ. 
1990. σὸ πώρος αἷμα µητέρος, Οτοςί, 1606. 

αὈὶ ηπο Ἱ]εσ]ιχ τὸ παρὸν: οεθᾶἐδ πιαίγὶς 
οὔἶπι Ῥουρείναία. ΜΗαγβἰ. 

πώρα.] Μ5. πίετααο εέ ΤΗΡ. Ῥ. πάρος. 
ισα. 

Έιχοπιρῃς Ματκ]απάο αἰ]αεῖς αάάα», αἱ 
Ίαροαί, Ογε]ορ. 901. τδῖ ρίατα πποπιήπις. 
Φ]ς Ἱίαααε γετίοπάυτα: ῥγΦίεγ πιαῖα, φιικο 
παδιιί τι, υεπῖεπιδ ποπ υοραία. 14ομ/. 

458. νυμφεύουσα.] Ῥεααϊτατ, καὶ Σώσουσα, 



4604 

΄  Ὁβε .. Σ/ εν / 

Δώσουσ» ἰν ἡμᾶς ὀντας ευρῆσει κακούς. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

460 

460 ΤΓήνὸ αὖ τάλαυαν παρἍένον, σί παρΏένο: 
“Άιδης ν/)9 ὡς έοικεν νυμφεύσει τάχιω» 

Ὡς ὤλτισ. οἶμαι γάρ νιν ἵκετευσαι σάδε" 

ας. πάτερ, ὠποατενεῖς με) σοιούτους γάμους 
4605 Γήμειας αὐτὸς, χώστις ἐστι σοι φίλος. 

466 Παρων δ) "Ορέστης ἐγγὺς ἀναξοήσεται 
Οὐ συνετὰ συνετώς' ἔτι γάρ εστι νήσιος. 

)] / ΔΝ / 

Α0. αἱ. τὸν Ελένης ὡς ὠ ἀπώλεσεν γάμιον 

Ῥαίΐυτα, ιβ1 πος Ιπνεπῖεί Ῥεγβάϊο»ο. 

460 Ἠαπς Υοτο παῖδογαπα νΙτδίπεια, ααῑά ΥΙγρΙποπα Όοςο ὁ 

Ῥ]αίο, αἱ ορίπος, θαπα Ῥγονϊ ἀπισοί. 

Όε ταϊδοτοτ! Αιρίίγος οηΊπα ἵρδαπα Ἰπίοτ 5αρρΙσαίίοπος Ίαο ἀῑείμτοτη; 

Ο Ραΐετ, οεεῖάος ππο2 {αΐες παρα» 

Οεἰεῦγες {ρε οί ααϊσαιαῖς Οδ εἶπαγας οί. 

465 Οτεσίο» αὐίθτΏ ρτορε σίαπς, εἰαπιαΡίε 

Φοῖία ΡατάτΏ 5ο{ο: αἀπιιο οΠῖπα οί ΙΠ{4Π5. 

Ἠει, Ἠαι, αί ῬοτάϊάΙί ππς, παρβῖας οι Πεῖεπα 

{ογία Ισίίιτ (αιιαππαιιαίΏ ΠΟΠ 56ΠΊΡΟΓ ηΠθ- 
6855ΑΓΙΙΠΗ ϱ5ί) νυμφεύσουσα. ν]ά. αἆ 1ρΗ. 
Ταυχ. 10851. ΛΜαγΜ. 

460. (σί παρ ένον; “ιδης ιν, ὧς Έδικε, 

νυωφεύσει τάχα. ] Πτα ἀϊδαπσασπάιτη. Ἐτο- 
απθεης Ἰοᾳαεμά{ σοπιις ἆς πιογἑγῖκ, Ῥτσο- 
οἴριε υἰγαἰπίδιιδ, αριιὰ Ττασϊσοο». ἸΜαντκ]. 

Εοττηπ]απα “Άδης νι νυμφεύσει ΓΓοιαθηίοπα 
ε55ο αρυά Ττασίεος ἆοσ πιογϊμεγῖς, Ῥτορεῖ- 
Ῥυε υσσϊπίρας, ἀῑεῖε Ματκ]απάις. Ῥορςιι- 
της, 5ἵἳ ορας 65, Ἠαιις ΤΠ Τετ οἰίατο Φο- 
Ῥ]οςὴ5 Απίΐσοῃ. ν. 654. «ο. Ἐιτίρ. Α]- 
οµ»ί. Τ60. εί Ότεςί. 1108. τὰ φίλτατα 5εε- 
Ρῖας κ. ε. ἀἰουπίυχ αριά Τγασῖςος Ἠβροτί, 
εοπ]ασες, (Μεά. 16.) ὃς, Ηογβι. 

463. ἱπετεῦσαι.] 91πε ὤν Ῥγο ἐκετεύσειν: 
ης Ἱτα φε]ροπάιπα. ἸΤποπῖσο Ἰοηίέιις 1π 
ἑκετεύσαι. ΠΙΑ 5ΕΙΤΠΟ ΤρΗϊροπίε» θ5ί κατά- 
ρα Ῥοέΐα5 απάτη ἑκέτευσι. Ματ. 

4605. 5. γάμους γαμεῖν ιά Μεά. 537. 696. 

Ἠε]εῃ. 947. οἵ ραμ]ο ρο5ί ν. 467. Ὠο ντο 
Ἰοσῖέαχ ᾳποφαε Ατϊςίορη. Αγ. 1799. 5. ν. 
μου, Μαᾳ. Ρ. 191. Πθίᾳαο εί αἆ Αππποῃ. 
Η. ν. Γπερρ. 1101 1ο. 

4606. οὐ συνετὰ συνετῶς, ἔτι] Τ,οσο συνε- 

σοῖς, ἔφσι, ὅτο. Ἱ. 6. 1107ὲ ὑνα ο[]έαϊδέδία ποβῖς 
αἀα]ες, εί αλοφῖη ὑπίολἰσοπείὔιι ε8 4σβ 
αιάππιις, οί Τία Ῥϊετεοπιις αἆ ἡΤατίπ, Ἡ. 
Βρήσεται. Μακ. Ἐγτῖας Ὠϊΐρεσι. ΧΧΙΙ. 

4. Συνετὰ συνετοῖ λέγων, καὶ πισσὰ τπισ- 
τοῖς. Τρη. Ταχ. 1092. ἘΕὐξύνετον συνετοῖσε 
βοάν. ΜατΚί. 

Οὐ συνετὰ συνετῶς.] Ἐππεπάαι Ματκ]αῃ- 
ας συνετοῖς, ααος ἴπέε]]]σί ααϊάσπα Ροίοςί, 
φεἆ σταίία οἱ αοιηῖπαε Ῥοηίϊέας, η {411οΥ., 
ἀαδααέατα ο5ί. Ἀοηπ ἀἱδρ]ῆσθγοί Εὐσύνετ] 
ἀσυνέτως. Ἰοείο 5ῖο ργοςθά1{ ταοςΙηῖαπη 
ἀσυνέτως ἀναβοήσεται: νήπιος γάρ ἐστι. Αἲ 
τ]άϊου]ας Εστέ, ααϊ οοπίτατῖο τποάο ἀῑςς- 

τοί; συνετῶς ἀναβοήσεται" νήπιος γὰρ ἐστι. 

Π4μ.σ. 
Τ{αιος ἀϊβησυ]ίας Ίπ νεγρ]ς οὐ συνετὰ συνε- 

πῶς, Ύπατα ]εοίίοποπα α Ῥατπεςῖο τεσερίαπα 
Κοοβ]ογιας ἐπσίατ,. ἈΏθηδας ο5ε: Οτερίες, 
αιάρρο Ἱπίαης, Ῥαϊριῖθί, πος ἀῑδάπείε γεΓ- 
Ῥα Ῥτοίρταί, 5ο ἴππεπ Ἱπίε]Ησεπίυχ, ϱ 
5οπο νοσῖς ε]ι]απεῖ, τοσαπάσᾳαε, τ{ 5ΟΓΟΥ 
πο {γιοιάσίαχ, ἹΜαχίπιορεσε αιιίεπα ἵῃ- 
{πηίος ο]α]απίες τηϊδοτίαπα ΊΠοΥετε, αμῖς 
ηρροῖέ, 4σατε Ἆος 4ποφιπε αγ βεῖατα α τηι- 
Ποπίρας αριᾶά είοτος ἵηπ {οτο αἀμϊρίαπα 
{95ο πουν, ῥῬεομ]ετιας νοεταέ: π- 
τυἱδεετιᾷ τυαδ εγ ιυεϊπί. «Ἠορ[η. 

467. Τάµον γήμας] σιάο Ἱπέτα ν. 1189. 

{ατκ. 
Πας (Πριῖς Ῥταπισφας Οτεςίῖ, αυ ποῃ- 

ἆυπα ροίεταί ατΠσυ]αίε Ἰοᾳμ]. Ἠεαί. 
468. γήµας ὁ Πριάμου Πάρις, ὅε μ᾿ εἷρ- 
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ. 405 

ΓΤήμας ο Πριάμου Πάρις, ή μ εἴργασται τάδε. 
ει] Δ ο ρω Γη ’ 

ΧΟ. Κἀγὼ κατώκτειθ., ὡς γυναῖκα δεῖ ἕενην 4Τ0 
ρω / 

470 Ὕπερ τυράννων ξυωφορᾶς καταστεεν. 

ΜΕ. ᾿Αδελφε, δός μοι δεξιᾶς τῆς σῆς 3Εγεν. 
/ Ι 3 / 

ΑΓ. Δίδωμι σὸν γὰρ τὸ κράτος, ἄθ)λιος ὃ εγω. 
/ / ᾿ ε] λ 3 -- Δ 

ΜΕ. Πέλοπα κατὀµνυω; ος πατήθ τουµου πατβοςν 
.. ως) 5 τω Χ ή 9 / 

Του σοῦ τ) ἐκλήΞην τον τεπὀντω τ Ατρέω» 475 

476 Ἡ μὴν ἐρεῖν σοι τὰπὸ καρδίας σαφῶς, 
Καὶ μὴ ᾿σίτηδες µηδὲν, ἆλλ όσον φρονώ. 

Οεἴοριαπς Ῥατῖς Εις Ῥτίαπαϊ, ααοά Ἡοχαπα πηϊΏῖ οα5α ε5ί. 

Οο. Ἐν οσο παϊςοτίεοτά]α οΟΠΠΠΟΥΕΟΣ, αὲ ἀεοεί παμ]ίεγθιι ῬοχοστίηθΙη, 

4ΤΟ Ῥτορίοτ σα]απηϊίαίοπα ρτϊποίραπα Ιπσεπαΐδεςτο. 

επ. Ἐταίατ, ἆα πα] αέ ἔμαπα ἀθχίταπα οοπ6ἵπσαπη. 

σα. ὈὌο: ια οδ οηἵπῃ γἱοίοτία, ἐσο Υθτο παῖξετ. 

Λ4επ. «το Ῥε]ορεπῃ, αιὶ ραΐες πχεῖ ραίαῖς, 

Ἐι εαἱ νοσαναίατ, οἱ Αίσουπα αἱ σοπιέ Π95, 

475 Όοτιο ἀϊοίαγαπα τρ ΠΡΙ 55 εχ απίπιο αρετίε, 

Ἐν πμ] ατβοίο5Ιπ”, 5οἆ Ιέα υέ 5εη{ῖο. 

γασται τάδε.] Α]ίοϊ Ροῖεσί μ’, νε] Ἰοσῖ ὅ 
μ᾿ εἴργασται, φιιῶ τε», έν. 989. Οµίαίατ 
α Ο]. Ὑαἰοκοεπωτίο αἆ Ῥπαπῖς. 1069. 
Τήµας ὁ Πριάμου παῖς, μ ὃς εἴργασται---ΏΟΏ 

ἀῑοῖι υίτατα ε Ηρεῖς απ Ἰησεηῖο. Δ{αγκί. 
ἸΜοίτωπη Ἰαμοταί ου] 5αοεατεπάιπῃ 16- 

5επάο ὅ μ᾿ εἴργασται τάδε. φιιά γὲδ πιε ]ι0 
πιοᾷο α[[εοά. ἨΜιςςο. 

Μείταπῃ Ρορίιι]αί ος εἴργασται, Υα] ὅ μ' 
εἴργασσαι. Ἠεαίμ. ειὰ αδνεπεϊας ΝΤατκ]. 
Αχηα]άας ἵπ Απίπη, δοηΡίς: ΓΤήµας ὁ Πριά- 
µου παὶς µ ὃς εἴογασται σάδε, αἴαμε Ἱία 
Ὦ.]. Ἰαιάαί ὙαἱεΚκ. αἲ Ῥπωῃ. 1069. Βεο. 

Πριάμου ΏΟΠ οί ἵηπ νεί. οἆ. οο(ής ἵπι- 
Φετίο ΠΟΠ 5απαΐας {5 νετ. Εσιςιί- 
πΊΘΠ1, Ῥοδίαπι ἀεάϊςο γήµας ὁ Πάρις, ὃν 

πάντα µ εἴογασται τάδε. Πεϊδ, 
γάµον γήµας ί ραυ]ο απίον. 409. Ἐτο- 

Ῥτῖο ποπ οε]ερταν]ε παρεῖας, 5οἆ οἶαπα Θάπὰ 
ἀεδασ]ί, έ 6αΏ1 οπαΓεί. Πριάμου 5ο. Ώ]α5 
ὅς μ᾿ εἴργ. παδίτατη νο] τοηι]τῖί ὅ µ’ εἴσγ. νο 
ὃς εἴργ. Ἐρσο Ῥονίετῖης τείῖπθο. Πορ. 

469. 55. κατοικσείρειν οἳ κατοιμτίζειν εσέ 
πηϊκετία α]οι]ας {αποῖ, ν. Τηάῖς. 
ο]πῖαχ, Βορ]ιος]. δὲ αἆ ΟΥγε]ορ. Τύραννοι 
τεσες, Αγοπί]οςΏΙ ἄθπιαπι ἴΘΠΙΡΟΤΕ 565 
πηαἰο ἐγταππῖ ἀῑσα 5απῖ. ν. ΟΕ]. Γνπιῖςολ. 
αἆ Ἠετοάίαῃ, Ἔ. Τ. ρ. 768. οἱ αὖπ. οορίο5α 
πηοπυΙ αἆ Βορ]οσ], Τχαςμίπ. Ρ. 66. 5ᾳ- 
ου αν ο | 

ο . 

α΄ ᾱν δ Αγ. . Ξ ΑΝ 

Ττα- 

Συμφορὰ εσε γοεαρι]ατα μέσον, 4ο απο νἷά. 
Ἐλασίαίμ. αἆ Ἠοππετ. Ρ. 647. απο Μεπε- 
Ίαις ἵπ 5οεπαπι Ῥγοβῖε αίᾳαθ ειπα Ῥίασατε 
φιαἀθί. Χειρ. 9ιγ. πα Ἠε]επ. 898. Ἐ5Γ- 
τωϊίε τη], 6 πηςΏάπα ἔααπα Ργεπθηάατη. 
Κράτος, νίκη. Τα τηε ϱ0 ρτοάιχίς, 66Ο 
ηωαςί νίοίας α {ο ἀἴδοεάο. "Α.λιος Ἱ. 4. τα- 
λαίπωρος. Ἠορ[α. 

470. Αά Ἰαο νετρα Ῥταυ. οὔεδοτναῖ, 
ουχί τ]ῖργες πηασῖς 4ς 5ογίο Α σαπΠΕΤΩΠΟ- 
πὶ5, Ύπαπα ἆθ εοπωπηυπί Οταεῖα Ροπο 1ὰ- 
6ετε ἀεμρετο. «3ο. 

419. Ῥε]ορ Ταπία! τοσῖς Ῥηχγσδία 
βἱία5, νἷά. Ῥϊπάατ, Οἰγπιρ. 1. 105. 166. 
οοἵ]. 9, 11---Ιδ. Ααπειις αἴαιε ΤΗγεςίες 
οἷας ΠΠ, ααοτάπη 1]]α Ασαπιοτηποπϊς εἴ 

Μοπε]αί ραΐοτ. νίᾶ, 5ρτα Υ. 50. Πορ/η. 

474. Τὸν τεκέντα π᾿ ᾿Ατρία] Τεκόνσα Ῥτο 

γεννήσανσα. Υά. Ἱπίτα αἆ ν. 6509. Ῥα0- 

αιά. ἡμᾶς, πο, πέ πμπο Ιῃ Τατ. 5οχ]ροῖ- 

πως, οχρωηπσίο, αιοά αάμας οὐπεύαί, 

μπι: Άάοις επἶπι ποη εταί Ρε]ορίς ρᾶ-. 

{οΥ, 5εἆ Πας. «Βαγπεδ. ο Π ν 

ἐκλήθη,] Οὐθειναπάυτι, Α:εῖς 5εαρα 
Ἡ. ν. 65506 Ῥ{ο εἶναι. Υ. Ἑωδίαίη. αἆ Ἠο-. 
1ηογ, Βορμος], Ῥμϊ]οσίεί. 951. 1ρίααε , . 
εάϊκα, ν. Ετρκ. αἆ Μαιίμ. ν. 19. Τί- 
κών, Ραΐοτ, πὲ Ἠετο. Ἐνχ. 970. Υ. αια 
πηθπμῖ {π 1πάϊσο Ἑταςμιπίαν. Βορβος], ν, 

σα 



466 ΣΡΥ4ΡΙΠΙΔΟΤ 

Ι λ 

Ἔγω σ ἀπ᾿ σσων ἐκξαλόντ ἰδὼν δάκρυ, 
2/ ει] αν 5 ” / / 

(λματείρα, κάυτος ἀνταφηκὰ σοι παλι’ 
-- - 3 ; / 

Καὶ τών παλαιών ἐξαφίσταμαι λόγων, 490 
πρ.’ ᾽ ς’ -. λ ” 

480 Ο0κ εἰς σε δεινός" είμι ὸ οὖπερ εἰ συ νῦν, 

Καί σοι παραι, μήτ' ἀποκτείνειν σέχνον» 

Μήτ ἀνδελέσναι τούμόν' οῦ γὰρ ἔνδικον, 
Σὲ μὲν στενάζειν τὰμὰ ὃὶ ἠδέως ἔχειν" 

Θνήσκειν τε τοὺς σοῦς, τοὺς ὃ ε ἐμιοὺς ὁρῶν φάος. 485 

4956 Τί (βούλομιαι γάρ: ου γάμους ἐξαιρέτους 

ὌΑλλους λάβοιω ἂν, εἰ γάμων ἱμιείβομιαε: 

Ἔσο επι νΙάοτοπη {θ εκ οοι]ῖς επη]έεηίθπη 1αΏγγπηας, 

Μ]δετίιις 5η {ῖ, οί Ίρ5ο ν]οῖςαῖπα επηῖςῖ ζαε/Άγ ήπιας, Ῥτορίετ τ6, 

Έτ ἀϊδξοοάο α Ρτῖοτε 5οπίρηίία, 

450 Νο ἵπ {6 οτιάε]ῖς: ναᾶο οπῖπη 60 σεπ{επέία παὈί ἔα πιης 65, 

Έι ἀΡ1 5ιαἆσο, πε Ιπίεγβοῖας Παπ ἑπατι, 

Ἄοαας απίθέεγας πηθαπΏ 1 Πἱαέεηι : ΠΟΠ θηΊπα Πα5{έ1Π1 δὲ, 

Το αι]άεπα 6εΠΠΘΤΕ, πηθ Υετο 5πανΙίογ Ἠαῦετο: 

Ἐῃ (ος ααϊάεπα παοΓῖ, ΠηΕΟ5 νεχο αδρίοστο Άαπο 11ςθ1Η, 

455 Ουιῖά οπΊπ νο]ο2 αηΏ ΠΟΠ οστοσίας πυρίία5 

Αῑας αΡΡρατατο ΡΟ55ΗΠ1, 5ἳ πυρίία5 ἀεριάετο 5 

πεκνοῦσσα. ἈΝΑΠΑ σίκτειν εἴαπι ἆ4ε Ῥαΐτο 
αἀμ]ροίαχ, αέ οοΠίτα γείνοµαι, ααοὰ Ῥτο- 
Ῥτίαπα οδὲ πηαςου[5, οΐαπη 49 ΓεπηΙΠ]5 {Π- 
ιτάαπα αἀλῖρείωτ. Ψ. καρτα ν. 999. Ηορῄα. 

475. ἢ μήν μ᾿ ἐρεῖν σοι τώπὸ καρδίας. ] Τα 

Θρα]ἱσ. εἰ Α]άῑπα, πέ ν. 1002. Ρεῖας ἆἀ9- 
εταί μ. [μ'. ααιοᾷ ΑΙάο «εγιρείπηε ἀθεςί, 
Ῥτίησερς, πὶ {α]ῑοτ, Ἱηδεχι]ς Ῥατηρείης.] 
Ο0οἆἀά. Α. Ἑ. Ἠαῦοπί σαπο. 5ο Έταρτῃ. 
1περγί. Ρ.; Φ06. σἀπὸ καρδίας ἐρε. ΛΜαγκί. 
Ἡ μήν μ τερειν σοι π᾿ ἀπὸ καρδίας σαφώς. 

ΤΗ μήν μ ἐρεῖν σἀπὸ καρδίας----έ Τία Ῥοα]ΐς. 

οἱ Α]άῑπα.”. Μακ]. Ίπιο αμ’ τουίθ οπηη1ί 
Αάϊπα, ὮἍῬογ. 
Ἡ μήν μ᾿ ἐρεῖν σοι στὰ πο] Τία νΕΓΡΙΙΗ 

τοσαἵ Α]άΐπα οἀ]Ηοπῖς οί Βεα]]ρογί α1ις- 
εοτῖίαίο, οἱ νογςι]5 πουθδείίαίς. ΄ 126ςΚ. 

Σαφῶς, 5ἶπο Τζο, ἀρετίο. ᾿ἘΕπίτηδες 
ααοά 5έμάῖο, ἀά ἱπάωρίτία Π{. Έγρο οσπη 

Ὁ.Ἡν 1, ορροπ/(Ηχ τῷ σαφῶς αἴηιιε ὅσον φεονῶ, 
Ῥαΐεί, ο55ε Ἱ. ᾱ. ΠΟΠ θἰπηπ]αίυτη, αγ(]Ποἴορο, 
5ιαάϊοςθ εχεοσἰίαίμπη. Μουῇην 

ἐκβάλλειν Ἡ. Ἱ. 1. ᾱ- αΏδί ἐκ κέειν. ν. ϱ- 
ε]ορ. 404. Ῥαι]ο Ῥο5δΐί ὄνταφ]κα πάλιν 

50. δάκρυ, ν]οϊφαῖπι Ἰαοτίτηας {ιιάΙ Ρτορίες 
{ε (σοι) νε] σοι Ἡ. Ἱ. ῖ οεηᾶες αΏρῖ ἴπ 
εοπιπηυηΙ γ]ία τεάμπάαι. Ίπ ἸΜεά. 909. 

4 

.., οσί ὡὠρμήςη λώκρυ κατ ὀσσων. ᾿Εξαφίσταμαι, 
γουσἆο α 5οπίρπ(ία Ῥτίοσ!, αιια {6, τὲ ΏλΙαπα 
ΙπΙΠΙΟΓαΙ65, αἁΠοτίαβαχ, Ρορία]αβατη. Πορ. 

450. Οὐκ εἲς σε δεινός] γε], Ὅ γ εἰς σ᾿ ὁ -- 

δεινὸς, Π{16 δευοτιι8 ἰδίε ἴπι ἐο. ἸΜαγΜΙ. 
δεινὸς, 58ΥΟΤι5, οτι ε]ῖς, Ἱπί(αυς. Εἶμι---- 

εράο 1π εαπι 5εηίεπίίαπα αιιατη ηπης {0- 
νε. Πορῄι. 

48]. σαραινεῖν οππα «α5α απατίο εσί αῖ- 
απθπι αἀπιοποτο, οολοτίατίὶ αἆ αΠαιῖά, 
σπα {ογῖο οαδ., οοπδΙΠαπ ασου] ἆατᾳ, 
αιοίοτεπη ο55ς αλει]. δίς Ἡ. ]. αἴηια ΟΥ- 
ε]ορ. 9139. Ατῖςι. Ρας. 955. εἰ αΠρί. Πομῇ. 

489. ἀνσελέσθαι) 0ο. Β. ανθελεσθαι, 
απεπηαάπιοάυπα οἀῑάϊε Βατηερίας. Ογε]ορ. 
509. Μαγᾖῦ. 

σούμὸν, «ΟΠΙΠΙΟΔΙΤΗ πΙΘΙΠΗ, αί Ῥαι]ο Ῥο5ί 
σώἆμὰ τε πιθα5, νε] πε ἰππρ]]εῖίοι. ϐΟ, 
Ἐ]εσίτ. 1046. στενάζειν Ἰἴαφιο οτε πηῖςς- 
τΙτΏ, 1ΠΓε]ίσεπῃ, 6ί ἡδέως ἔχειν, {εΗεσιῃ ε556, 
ΡΓΟδΡΕΤΟ τεγΗπΏ 5πςσθδοι ἩΠ. Πορ. 

484. ὁρᾷν φώος.] Ὁρώ εἰ βλέπω οἳ δέρ- 

Ἓομαι ῬΤΟ ζόω τί Πεειῦ. ν. 511.--Οὐκοῦν 
σόδ αἰσχιθὸνν εἰ βλέποντι μὲν φίλῳ Χεώμεσθ, 
ἐπεὶ δ) ὄλωλε, μὴ χρώμεσν ἔτι; Νάς, Ύαα 
ηος αἆ βαρρ]Ισες ν. 89. ἍἸἈαγηεδ. 
μςἒν (αΏρί αρὂη) φώος, μας Ἰοευίῖο να]- 

ἐν ὁ ' ' κ. πα 

3 ο ο : νε δα κό Ἡ 
ον ’ . κ ρα . ο 

ἳ ι να, δις 1) 
μ. . . ας, ὃν’ 

΄ μα ο μω 
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/ Χ “/ “. ϱ ο» 

᾽Αλλ᾽ ἀπολέσας ἀδελφον, ὂν µ ἥκιστ ἐγχρῆν, 
/ λ λ η) λ ϱ) .. 

Ἑλεένην έἔλωμαι τὸ κακον ἀντὶ τὰγαςοῦ; 
2/ /  ν πρε ” Ν .” ο. ΄ 

Αῴρων, νεος τ Ἰν πριν. το πραγµα ὸ ἐγγύ»εν 490 
” .. ως ο” ᾷ. / 

490 Σκοπῶν. ἐσεῖδονο οἷον ἠν κτείνειν τέκνα. 
/ / ; Γι. νο 

"Αλλως τὲ µ ἔλεος τῆς ταλαιπωρου κόρης 
-” / 2 / 

Εἰσηλδε, συγγένειαν ἐννοουμένω, 
εἶ -- 5 - 6/ ’ : / 

Ἡ τών ἐμῶν ἔκατι ύεσδαι γάμων 
Μελλει. σί ὃ Ελενης παρςένῳ τῇ ση μέτα; 

496 Ἴτω στρατεία διαλυςεῖσ᾽ ἐξ Αὐλίδος. 

Σὺ ὃ ὄμμα παὺσαι δακρύοις τέγγων τὸ σὂν, 

Φο6ᾷ Ρετάεπς {γαίτοπα, απθπα πηο ταϊηῖπαο οροτίεῦαέ Ῥεγᾶεγτε, 

Ἠε]απαπα αοοΙρίαπη, ΠΠΘΙΗΠΙ Ῥγο Ῥοπο 2 

Βέυ]έας οί ]ανοπῖς οΓαπη Ρτία5: 5εἆ Ῥτορία5 Ταπα 

490 Ἱπερϊεῖεης, νιάϊῖ αιια]ε ιαζιηι ἷς Ἱπίεγῇεετο 1βοετος, 

Ῥταίοτοα νοτο πῃε πλ]δογα(ἴο ἵπεε]εῖς Ρε]. 

Ῥυδῆί, οοσἹίαπίοπα «οσπα(ἴοΏΕπα ιοδίγαηι, 

Οµα Ρτορίογ πιθας παριῖα5 πιαείαηάα 

Έςε: ααἷά επῖπα ταῖ οδὲ ές Πα ουπ Ἠε]επα 2 

495 Ἐαί οχοΓοῖέιις ἀϊπαϊδσας οχ Αι]ιάς, 

Τα νονο ἀθείδίᾳ οσι]ο5 {105 Ιτγῖσατε ]αεγγππίς, 
, 

4ε ε5ί υρ]ίαία Ἐυπρίάϊ Ργο εἴπαρ]]εί ζᾷν, Ἱπ- 
τεχάωπα ᾳαοᾳυθ ΟΠΠΙ55Α νοςς φώος, Ἡέ οἱ 
ἱππρ]]οῖα νατρα δέρκεσ-αι, οἱ βλέπειν. δὶς 

ὁρῶν φάος Ἰεσίίαν Α]οοςι. 953. οἱ Ἰηΐγα 1994. 
δέρκεσθαι φάος Ιπνεπῖος ΗΙρρο]γί. 1165. εί 
11868. οί βλέπειν φῶ., Ἡεοιῦ. 662. Πες. 

970. Βεὰ ὁρῶν δἹπαρ]οϊίοτ Βαρρῆς. 89. 
πρῖ αἶια Ίοσα αἆ {οτπιυ]ας 1]ας εχρ]αηαῃ- 
ἀας]αιάαία δαηΏί. βλέπειν 5ἱπιρ]Ιςἴτογ ἸθσΙέαγ, 
1ρῃϊσ. Τατ. Τ18. Ἐτοολίμ. ἔτ. 11. 9. 

ΜΟΡΓΗ. 
498. γάµον λαμβάνει δπιρΠεῖίοτ, τί 

Ε]εεία. 3958. νε] αἀάῖῑίο ν. γυναικὸς αϊ 
Έχταστῃ, Της. Β.16. 1. Ότοςί, 1517. πχογεπα 

ἀμςσρχθ, ᾿Ἐξαιρετὸς, αμᾶδί ο πα] 15 αἰ]ς εἶεο- 
{15, εἴσο Ῥγαοίρυ5, ορπας, οογοσίιδ. 
Οι σέ Βατηοδίας ΤΠπα[ίαπι ΠΤΙ. 118. εἰ 119. 
{οἱ. 907. ει. 1.οπά. οἱ ορα5 ο5δοί {α]Ι 
εχεπ]ρ]ο, Ῥοδδεπ 4ποσια αἀάρτο ἀῑνίπαπα 
Βορλος]ῖς Απιῑσοπαπι, 919. 55. ασ» 1ά6πα 
α4 αΠΏογοπα οἶσα Εγαίτοτη οχΙπηίαπη ἀείοι- 
ἀεπάαπα αγραπηεπέατη α[ετι. Πορῄ. 

487. ᾽Αλλ᾽ ὠπολέσας ἆδελφὸν,] Ἠιο το- 

[ου Πϊκιοσῖαπι οκ Ἡσοτοάοί. Ἰ. Ὁ. ἀο Ἱπία- 
Ρουπον ακους, ουΙ αυτη, τεσιια ἰοία τα- 
πη]]ἷα πλοχ(ῖ ουποχῖα, τοκ ορ8οπεπα ἀθάϊ5- 
5οί, αέ, ποπ. νε]]οι, Πβροτηπα Ἠαρετοί, ἴ]]α 
πηθο ΠΙαΓΙέΗΠ, ηθο Πβοτογαπα ασππαιαη, 

) 

ο {αίτεπι ε]αεσῖέ; ΠππΙσαπα, ααοά πλατί- 
{πα αἰἴαπα οἱ Ἰθοχος αἱίος, Εαποίῖς αιμίθΏα 
Ρατεπίίρυς, παπα απηρ]ις Γαίτεπι Ἰα- 
Όσγε Ροΐιμ]δδεί,. Τία 5οπῖΏο πποπιοσῖα 1Τθ- 
έμ5. 1,οοίοτ ουπίοδας οοηδυ]αί ΊἸοευπα 1η 
Τμα]ία, 1. 5. ο. 118. οἱ 119. {ο]. 907. εα1ς. 
Τ,οπάϊηπ. Ἅ«ἸἨαγπεδ. 

489. σὰ πρώγμµαστα {οττ Ῥοΐεδ; »εᾷ 
οοπεϊΏπίογεπα 1αΠ1ῦΠΑ Γαρῖοί σὸ πρῶγμα, 
Ἡ{ ν. ὅδ. Ματ. 

τὰ πράγματα. ἈΝεδεῖο ααῖς 1π ππατρῖηθ 
Ῥαγποδίαπα τὸ πράγµα. ᾖἨΜιδς. 

νέος Ἡ. 1. ἰσπαεταγίιι5, Ἱπαρεπίέως. Ἠορβι. 
490. σέκνα.] Ιαπωῦι». Ὑἱάς ἵπ ῬΠαπῖς. 

ν. 19. «Ἰαγπές. 
οἷον παπι ἐεγπ]ρῖ]α, πείαπά απο, ἱπίαααπα 

β]έ [αοῖπας. Ἠορβι. 
499. Εἰσπλθε, συγγένειαν ἐννοουμένῳ, ] 

Ἐοχίς, ἐννοσύμενον, αἱ ν. 1974. οἷα εἰσηλ»εν 
μ᾿ ἐννοουμένην. (τας {ογεί εἰσηλ9έ οι 
ἐννοουμένῳ : 564 τη] ΠΟΠ Πα αοί (ν. 491.) 

Ροπ] ρο55ε Ρίο μα.  «Μαγκῦ. 
Εἰσῆλε έλεσς, | Εἰσέρχεσθαι 4 εοσ]{α{ῖο-- 

πίρα5 οί αβροίριας αππαπα σαυοαπρας 
εὔπα ἀαεῖνο οί αοσαςαΜϊνο ]πηρί οἱθε. Ίο 
δι Ὦ. ν. εἰσέρχεσθαι, Ἱί εἰ ἐσέρχεσθαι οἳ 
ὑπέρχεσθαι ν. 4ὐα ταοπίπως αἆ Ογε]ορ. 
ν. 410. Ἠ8Ιααῖ5 γοΠί Ίου µ ---- ἐννδουμένω 

κ. ' αρ 
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᾿Αδελφὺ, κάιρὲ παρακαλων εἰς δάκρυα. 

Ἐ, δὲ σι κόρης σῆς πεσφάτων μέτεστί σοι 

Μή µοι μετέστω" σοὶ νόμω τούμὸν μέρος. δ00 

600 ᾽Αλλ’ εἰς μεταξολὰς ἦλδον ἀπὸ δειών λόγων, 

Ἐ,κὸς πέποννα" τὸν ὁμόσεν σεφυκότα 
Στέρηγων, µετέπεσον. ἀνδρὸς οὐ κακοῦ τρόποι 
Τοιοίδε, χρῆσθαι τοῖσι [ελτίστοις ἂεί. 

Ἐταίθγ, εί πιο Ῥτογοεατε αἆ ΙαεΏχγτηας. 

9Ι αι] νογο οτασι]α 49 {πα β]ῖα αἆ τρ Ρεγήποηί, 

ΝΙΜΗ «απο ρεγήπεπί; 4ΡΙ επΙραο Ώχθαπα Ῥατίθτη. 

500. ῥεᾶ ϱἵ νοηῖ ἵπ ππμίαοηεπι α εγιαἆε] 5επ{οεη/ῖα, 

ΑΠείας 5π1, αἱ (αυτη οταί: /ραΐγτεπι εοάεπα Ρίτα βαΐπα 

Α1ΠαΤΙ5, πηµ{αίιΙ5 5Πῃ. Ῥοη] ντ πημ{αοηθς 

Τα]οες 5αη{, 5εππρετ οβέίτηα 5επ{επιῖα υἱ1. 

αἆ βο]αοἴδπωτα ουσ Βολο]αξία αἆ Ἄο- 
ἆθαπα ὅτ. τοίοτο. Ἰμῖ νοτο Ῥαγηορίιις 
οὔδοτναί, {γοαηισηπίεπα ο55ο Ῥοῦεῖς ΊΠΟΤΕΤΗ, 
ϱγηίαχῖη πηυίαπα1 1π δοη{εη/ίῖα ρτορτοδδι:, 
υέ οί οππΏες Ἠοπαίπος ἵπ οοπστοσδίθιις {α- 
πηϊΠατῖρας {πορτο φοἶθαπί. Ὁ. επι αἆ 
Ῥμαπῃ. 3990. Ἠίρρο]γι. 3995. ἘΒαοςμ. 
1998. Ι1ρηίς6. Ταυχ. 969. Ἠο]επ. 289. 
Αάάε ἩἨοορενεῃ. αἆ σαχ, Ρ. 557. ο. 
Ζοιτπ. εί Ἐτυποκ. αἆ Ῥορμος]. Ἐ]εσί. 
4Τ9. 5ᾳ. Ὑ. 5αρταν. 57. Ηορ[ῃ. 

4965. ᾿"Ίσω στρατεία ] Τία τοςτο οὐ]άΤε 
Ῥατηρεῖις. οπηπ]α {4πΏθΠ εχοπηρ]ασῖα ασε 
ν]ά1, Ἠαῦεπί στρατιά. «Ματ. 

4905. 5. στρατεία] ῬΒὶο Ῥατηοοῖας αίᾳαο 
ἸΜατκ]απᾶάι. Ίπ οπηπῖρας αιίοπι Οοἆᾱ. 
σσρατία. Ὑ. ᾳμς2 4 ἀῑοτιτηῖπε ἨογΙΠΏ νους. 
5ρτα αἆ ν. 171. πιοπῖτηας. Παύεσθαι ΟΙΠη 
ρατεῖρΙο Παηρῖ αἰωτω ο5ί. Ὑ. ααος οἹαν]- 
τημς5 αἆ (0Υε]ορ. 540. Πομα. 

498. Εἰ δέ τι κόρης σῆς Φεσφάτων μέσεστί 
σοι, Μή µοι µετέστω"] ΡΙΙΒΤΘΤΗ, µέτεσσί µοι' 
αι επῖπι Ρροϊυῖέ ἀιθίίατε (ΕΙ µέτεσσι), 
υίταπα Ότασυ]απα, Ασαπιεπηποπί ἀαίστῃ, 
4ο οσφάε Ε]α 5, αἆ ΑσαππεπΙΠοπεα 
5ροσίατοι2 Ὠ]οῖι Μεπε]αις: ϐἱ (α]ο]αῃ- 
ας ἆς Ε]ία πια Υθ6ΡΟΠΣΗΠΗ, εχ ααια ρατίο 
246 τεδρ]οῖέ, Ἠος πμ] δἷί αἆ Με: αιιοά- 
«υπαιε 1Π ας το αἆ Λε δροείαραί, ΤΙΡϊ 
Ἰατρίοτ ο πεπο. ΑΠΙ {οτιο αΠίαγ ας- 
ο ρίαπί. ΜΗαγκΙ. 

μέτεσσί σοι] Ἐ]εραπίετ Μαε]απάνε μέτ- 
εσσί µο. Ἀεφιο επίτα ἀπρίαπάυπα εταί, 

το η ἆ Αραπιεπηποπετα φρεοίατεί γαοϊπ]-- 
ο ἆᾳ εαάε Τρμ]σεη]α. Ἱ,οροτίτ ΡΟΙΤΟ: 
μή σοι Ὁείσσο. Μος. 

.. 

Ἐσο οιιπῃ Μανκ]απᾶο αίᾳὰο Ἐοε]]ετο 
τοεθρί μέτεστί µοι, 6ΠΊΤΩΥΘΤΟ ΟΝΣ Ἰπίειτορα- 
τοί Μεπε]αι», ἆε 41ιο ποῦ εταί ἀπρίίαη- 
ἀωπα, απ αᾱ Ἰρδιπα Ροτίῖησαί οτασυ]απα 4ε 
πεεγβοἶετιάς β]α2 Θέσφατον οσί σὸ ἐκ 9εοῦ 

στεβασμένον, Ἱ. 4. αΏδῖ µάντευμα 35οῦ, χρήσ- 
µός. Ὑἱά. Ῥορ]ιος]. Τταςλμίπ. 1150. Πορ/η. 

500. εἰς] 1,οσοπάυπα ν]άετωχ εἰ Ἰς, Ἱ. 6. 

εἰ ἔ. τας. 
Ἠ]ο νοιδας οὐ Ιπίεγχοραίοπε ῬΡγοίε- 

τοηά 5, 6ἱ Ῥορί λόγοις εοἱ]οεαπάυπη Ῥυπς- 
ωπη.  Ἐρι οὐ]θείῖο, (παπα 5ἳμῖ 1ρ5ο Τ46]έ 
ῬΜοπε]αις, εωΙ ταβροπάσί 56(ΙΕΠ5 εἰκὸς πέ- 
πονθα. «ἐκ, 

Φ00,55. ἆλ.)ον εἰς µεσαβ. πο] Πιίανϊ «6Ἡ- 

(οπιῖαπα οταάε]οτη. ασ αἆ ἱπέεγβ οἶεπιάαπα 
βΠαπη παπα Ρεείαναί. ί Ηειῖςεί, «6ο 
Ἰορίδεπα ἐλθὼν Ῥτο ἦλλβον, ΏΙΠο ῬΡΓᾶ{ετο 
Μιιδσταν εἰ ὓς Ῥτο εἰ ἔςε, δῖ νεγο, εἴς. ---- 
Εἰκὸς πέπονθα, Ταεῖο, νε] {6ο ααοά ἀεσεί, 
αποά οβ]εῖαπα πιει α τηε Ρροδίυ]αί, ᾳὐἱ8- 
ἴοπις 5οῖ]. {αίεγ ές 5µΤη, ἶ5 οπῖπα ἴαπι 
Ἰπ]ᾳα 5 εχσα {6 6556 ποπ ἀεὺεί. Ἠος »ίᾶ- 
πα αοσυταα5 οχροΠίί, Μεσέπεσον πίανΙ 
οη{εηΏ{ΊαΠῃ ΙΗΘΑΠΗ, 4ΠΙΟΣΘ εισα εµΠι ἀιῑο- 
{15, αυῖ πιεεΙπΙ αὐ εοάεπα Ραΐτε εδί Ῥτο- 
οτθαία5, αίζᾳιε ηωηπς εἸαιάῖέ 5επεηίῖα απ]-- 
νερα]{ ἀνδρὸς, εἰο. --“πώσχειν, αὐίεπῃ αριᾶ 
6γῶςος5 56.ρο ε5σο Ἱ, 4. ποιξῖν, εµπΙ «ΟΠίΥ3 
/αοεγε Τιαάπῖς αἀπιρεαίμτ Ῥτο γαέἰ, αἹθαπα 
δι. Ρίο Οοπιῖσι» ΝιΡ. 669. 91. Τ98. 
Φῖο ἨΜορίεγ Ἠεουὺ. 1109, αβῖ ν, Ῥεμο]. 
ὅμο». σεφ. αΏοι κασίγνητον. Σσέργει», οοἩ- 

.πίαῖς Ῥτορτίε ἆᾳε πιωτα]ί ρα]]ογπα 
ἔπππααε 4ΠΛΟΥΘ δηγραπ. Ἠορβα. 

209. Τεύποι σοιοίδε] Οοάά. οπ1Ώες. . 

5 

4 
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ΧΟ. Γεναῖ ἔλεξας, Τωαντάλῳ τε σῷ Διος 

505 Πρέποντα' προγόνους οὐ καταισχύνεις σέςεν. 

469 

605 

ΑΓ. Ανω σε, Μενέλα» ότι παρὰ γνώμην ἐωὴν 

Ὑπέθηκας ὀρ5ῶς τοὺς λόγους, σου τ ἀξίως. 

ΜΕ. Ταραχή Υ ἀδελφώῶν τις δι έρωτω γίγνεται» 
4 

Πλεονεξίαν τε δωμιάτων' ἀπέπτυσα - 

ὦ) 10 

δΙ10 Τοιάνδε συγγένειαν ἀλλήλων πικράν. 

(ο. (ἄεπεχγοσα ἀῑχϊςε, οί Ταπία]ο 4ο ο} ονῖς 

505 Ἠΐσπα: ποη ἀθάεεοτας {105 ΠΙΔ]ΟΥΘ5. 
ἆσα. Ἰαιάο ἔ6, ἨΤαπε]ας, ᾳαοά ρταίογ τηθᾶπα ορΙΠΙΟΏεΠα 

Ἠεείε Ώσδο νειρα 5αρ]εεῖςε, εί α{ {ε ἀεςεί. 

Μάεπ. Τἱδοοτάῖα ἔταίαπα ααῖθας Ῥτορέες απποζθίΏ οσσατ, 

Έτ ατατίάαπα Εαπηϊ]αγτηω, αΏοπηϊτος 

510 Τα]επα εοσπα{ίοπετ”, αεθτῦαπΏ τηίαο. 

Ὑατ. Τοεί. σροπαι σοιαίδε] Ἀοπ τηα]ο. 
Ῥοτίο ππε]ας. Ἱπερίε Ιαείαριπάιπα Με- 
πε]ααπα Ἠῖο Ἱπάαοῖς Ετίιριάο», ἨΜαγκῖ. 

πέρα δίκης. Ὁάπιατα Ἠῖο οοτεῖρῖε πέρα, 
Α{μςσ. 

μεταπίπτει, Ἱ. 4. μεταβάλλει, (ν. 548. 
565.) 5αρίᾶ µετατίθεσθαι, ν. 588. Τρόποι 
ΗΙ εἶας ευηέ πῃοΓε5, Ἱία ασετε 5ο]δί, αί, 
ααοἀ υρίαιε ορπαπα ε5, τά εἶσαί, 56- 
αυβίατ. οὅαπι (Ποτας ϱα ἆᾳ τε, τί αΏβῖ 
αασαυε, Ἰαάϊείατα Εετι. Έας αἆ Οπςίη 
Ἠοτιπα νεγσπυπα αϊπεηί, Ἠοϊςξκῖας γν. 
500. επι Ιπίειγοσαίοπε Ῥτο[εγεπάυπῃ, αί- 
αἩε Ῥοδί λόγος Ῥαποίιπ οο]οεαπάμτα 
οεηΏδει. Ἰάσπα Ἠεο Υετρα Ῥτο ορ]εείοπο 
Ἠαδεί, παπα ςἳοῖ 1ρ5ί {αοῖαί ἨΤοπείαις, 
ουῖ τεδροπάραί 564ΙΙ6Π5 εἰκὸς πέπονθα. 

ΠΜορ{η. 
904. Τεννας Έλεξας,] ἨῬίειδοπις Ἱεσῖε 

γενναία λέζας, οἳ ΠΙΤΑΠΙΠΠΘ ΡατίεΏῃ 5δεηίθη- 

σε «οπ]υησ]{. νἷά. ν. 976. αγ, 
Οωία ἀθεσί Ἠιῖο γεγςυῖ οορι]α, ΕΙεχ- 

50Η. Ὑεγῖς. Ρ. Τ8. 5οπῖΡΙέ Τεννοῖα λέξας, θὲ 
Ροσί πεέποντα εΟΠΙΠΠᾷ Ῥοπί. Ἀεο].. 

πρέποντα, Ἱ. 6. ὧξια --- Ταντάλῳ. Ταη- 
ἴα]α5 βΗα5 Ἰουίς, Ραΐετ Ῥε]ορίς, α αυο Α- 
πευς, Ραΐετ Μεπε]αῖ αίᾳπε Ασαπιοιητο- 
πῖς, Ῥτουχθαίιις ο5ί. Όιαατεο Πὶς Γαπία]ιις 
νοσαίέαχ βΗα5 ο ονῖ5, ἵρ5ε νοτο (απ µατω Π]- 
πας 5οῦο]ος ἀῑοῖίας λέξας Ταντ. εἴο. Κατ- 
αισχύνεν εοάσπα 58η5ια Ἰοσίωτ ἙἘλ]εσίτα 
Ῥορλος]ΐ», γ. 609. Πορῄη. 

τς 606. σε, Μενέλα, ὅτι (αοῖο οἴίαι Ἡ. Ῥ. 
Ῥταξ. αἆ Ἠεοιῦ. 

Μενέλεως Ῥταίετί Ἡοαίῃ. πο {οί Ὄχεγες 
οοπουτταη{ί »γ]αῦς. Δεεί:. 

Φ07. ὑποβθέναι λόγους αδί αἰίεγῖ 5εΥηιΟΊιΕ5 
5Ἱρσεγεγε, οιοά ὑποτείνεν γοσαί Ἄορῖες 
ση 906. δίς ὑποθέντα τέχνας, Βαος]. 

664. Ἰ,εσεπάωπι, πὶ {α10Υ, µετέβηκας, 
πιµίαδί. Ί{ιςς. 

Μιιβστανῖας Ῥχο Ποδίτο ὑπέθηκας ΠΟΠ 
τηθ]ε πιιδρίσαέΙγ µετέθηκας, νἷά. 5ΗΡΤΕ γ. 
588. εσοᾳιε αυτα 1Π {εκία 5εφαυέας 5αΠῃ. 
ὑποτίφεσθαι σινι λόγους οδε: αἰίθτῖ 5ΕΥΠΠΟ- 
ηθς.5ασσεσοτε, αέ Ότεςί. 906. εἰ Ῥαεςῇ. 

664. ᾿Αξίως, 4ΠΏίθᾶ πρέποντα. Ἀιπο ΝΤε- 
πε]αας ἀεπιο Ῥτορίταίοτη οδεηίαί. Ηορ/η. 

δ08. τις δύ ἔρωτα γίγνεται.] Απαρθσίυς 
οσί ἴπ απατίο οσο, δ᾽ ἐρῶ. υἱίατῖ Ῥοίθ5ί 
φοτυεπάο δι ἔρον ἐγίγνετο νε] ἐγίετο. τς 

φοπἱρίωτα Εαθτῖέ ευ οχρ]ςαίῖοπς, ΤΝ 

Νε ααῖς εοπ]ϊεῖαί, δι Ξριδ Εγίγνετο. [ν 1ὰᾷε 
ἸΠατκ]απά τα Ἐκρ]ῖο. οι. αφ οί, ὅτο. 
Ρ. 351. (εἁ. Ρεοτίς οἳ].) « Όι νίεταχ 
απαραίυ» ἵπ φματία 64ο, ]εσεπάνπα ορϊ- 
ΠΟΥ σι Ιπίθιτοσαίΐνο, ΠΟΠ σι Δΐημε ος 
εοηίοπί]α” πιασί5 οοπνεπῖ!. (τοις «οἩ- 
1θεῖί Ἰοσεπάιτα δι ἔριδα, 5εά πα]πῖπηα εδ 
Ώρσθςςο {απι Ίοπσε α σι]σαία οογρίἁτοξ 
νοςισῖῖς τοεθάστε; παπα ἨΒχοάκο 8δοοπ- 
ος, "Ῥοείαπι Ἠϊο 1ΠΏΠθγο ΓΓΑίΥΙΙΤΗ - Τηγ- 

επῖς οί Αττοῖ Ιπ]πησῖμας, αια5 εκ απποτε 
ρατῖπι, ΡΕΣΗΙΠῃ νετο οκ απρἰίοπα Γοσίας, 
πθπιο πεςοϊ.. Ἠεαίας. ΠΜανγ. 

Μαικ]απάα5 απαρασέαπα 1η φματία 5εάε 
1 .εἶσν. Βιγπ. 655ο πηοποί, 41ποπα οἳ νηαχϊ Ῥο55ε Ίθσεπ- 

ος Μενέλι 1 1νερει νϊάρίωσ, πιοίίρτα- ἀο, δύ Έρον ἐγίγνεσο ΜΙΠΙ Ἠασο πΠθ- 
τόν Μεέλα. Μις ενας ἀῑοῖπα ρατυπα πεοθορατία νἰάείων. Ῥεά 

ας) μα εως ον ο) ολ. α 
ΝΕ πε σος ΄ ' 6 5 

ο Ἓκ.. αά ο. ον | 
ο ώς π. 9) ος ; ο. ῥώ ΜΕ πά δν πο 



410 ΙΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΑΓ. ἸΑλλ) ἡπομιεν γὰρ εἰς ἀναγκαίας τύχας 

Θυγατβὸς αἱματηρὸν ἐκπρᾶξαι Φφόνον, 
ΜΕ.. Πως: τίς ὃ ἀναγκάσει σε τήν γε σὴν κτανεῖν: 

ΑΓ, "Απας ᾿Αγαιὼν ζύλλογος στρατεύμνωτος. δΙ1δ 
2 / 3 / Γ- 

δ15 ΜΕ. Ουκ, εἰ νιν εἰς Άργος γ ἀποστελεις πάλι. 
α- )] ] 3 -2 ] 

ΑΓ. Λάλοιμι τουτ ἂν, ἀλλ ἐκεῖν οὐ λήσομεν' 

σα. Αιαιῖ ρεγνεπῖπωις ἵπ ποερςςῖίαίεπη, 

Ότ εγαεηίαπη οεράθτη Ε]ία. πηθας ραίΓθτηιι5. 

επ. Ομ12 ααῖδ νετο εοσεί έθ {παπι Πίαπι οεεϊάστο2 

σα. Ὀπίνετεις οοπνθηία5 οορίαταπα ΟΥΟΒΓΙΙΠΗ. 

615 Λάεπ. Ἀοη, 5ἱ ΓΙ55 ραπ Ατσος πηῄέίας. 

σα. Ἐπίεπυς ρορδίτη {αἱ]οτο, 5οἆ Ί]]α ἵπ τα ΠΟΠ Ροίθτο Τα]]ογο, 

αλά ππα]ατα 5ρογθδέ, αιοά δἷς ι5ίμ]ο- 
ΤΙΤη : 

ταραχή γ ἀδελφῶν οἷς δ ἔρωτα γήγνεται 

πλεονεξίων τε δωμάτων, ἀπέπτυσα 

τοιώνδε συγγένειαν, ἀλλήλοιν πιράν. 

41.6. 

ΜατΚ]. ἵπ Ἐκρ]. Του. Ωπογ. αἆ σα]- 
«επ ΗρΡΙΟΙΠΗ, Ρ. 951. πποποαί, Τταρῖοϊς 
ἔριν ἀῑεῖ, ΏΟΠ ἔριδα. Ἠεε.. 

509. 5. ἔρως ἩὮ. Ἰ. ο55εί εωρῖἀο, οοἀετῃ- 
αἩε ἔετο τεάἶγοί, 41ο 5ε/1θῃς πλεονεξία, 
ααοά ρτορτῖο ασε οἀρ]ά]ίας Ῥ]ας Ἠαμοπαϊ 
απαπι αῑας, ἀεϊπάς οημίπο ομρί]ά ας. Ὁ. 
4ε Ἡ. ν. Ἐτυπεκ. αἆ (4. 1, 601. δω- 
µάτων, {ατηϊ]ϊα. Πεϊςκῖις νοτΗι: Οτίαχ 
Ιπίευ Εχαίτες ἀῑνεοτάῖα, οιρἰάίπε ρῖι ]ια- 
δεπἰί πι οεγπιοπάα ᾖαγεκίαίο. (Ωαἷά 5ἷί 
6ΕΥΊιεγε [αγεαίαίεπι, τί Ὥος οΡίίθτ Πιο- 
ΏΕΕΊΩΙΣ, ἆθ 6ο πιμ]ία ἀῑςεογυῖε Ἐ ιδίογις 
π ΠὨϊαμίρο ἆθ ν. ο2πεγε, Ύασ αἀ]απεία 
εξί Βαπει ἸΜίποσνα οεἀΐε. Ῥετῖσοῃ.) Απο 
στύειν Ῥτοργῖε ϱΧΘΡΙΟΤΕ, Τε5ρΙστε, ἀθεϊπάς 
τί εἰ Ταπογ. τεδριετε, 1. 4. τθ]σστε, 
αὐοππαπ, Πορ/α. 

610. ἀλλήλων πικράν.] ΘετῖῬ. ραΐο ἆλ- 
λήλοι, υτα ἀῑδπείίοπο Ροδί συγγένεια». 

{αγ . 
σπικράν. ] 9ἱ εοσπαῖ Ιπῖο 56 ΙπγΙςθτη 5ιΠί 

εχασετβρα!ῖ, νε] 5ἵ νΙίαπι 5ἱρῖ ΙΠνΙεθπα αῑς- 
επι τεάἁυπι. Πορίῃ. 

511. 5ᾳᾳ. ᾽Αλλ’, ὅςο.] θεά Ίου ΠΠ] Ρτο- 
ἀετῖς, ϱΠΙΠηνΘΓΟ 60 1Π ΤΘΓΙΠΙ δίαία ν6Ι5ΟΣ, 
Ἡ{ ποεορβρΙέαίθιη, ΒΙαπα Ίηθαπα ΙΠπππο]αΠαΙ, 
πα]]ο ποάο Ίαπα ανΙίατο Ῥοδδίπι, Ώου θΠῖπα 
εί ἤκομεν ---- τύχην. ᾿Εκπράξαι, Ῥεγβσστα 

οπθάεπι εγαεπίατη, 4παΐεπας ϱαπσα15 ο” υΠ- 
-ἁἴατ. Ἠορβα. | ἑ 

δ15. τίς δ ἀναγκάσει σε σήν] (ο. Β. 
ἄναγκασειε σηγ. αυαδὶ γο]α]ςδοί, Πῶς; σίς 
σ᾿ ἀναγκάσειε σήν γε σὴν κσανεῖν; «αγ, 

Λατ δν’ ῤ κ Αι 

μὴ μας νο ον 

"Ῥεάϊᾶοηε ραττες {αετῖηί, υπάε 

514. 5. σύλλογος εσία5, εο]]εσίὰς ΘΧΟΙ- 
οἶέας. Οὐκ 506. ἀναγκάσειε. ΠΜΗορ/ῃ. 

515. εἴ νο] Οοάά. Δ. Ἑ. ην νι Βεπο. 
εί Ἠϊπο αρρατεί Ιοσοπάιπα 6556, ἀποστέλ- 
λης (νε] ἀποστείλης) ΡΟ ὦπσοστελεῖ,. Οὐὖκ 
Ἰν 1{ ΙΠΟΧ ν. 019, 

εἰς Αργος γ] Ἠϊπο Ἰιάϊσατο ]οεί ἆε 
βοτίο Πατυπα Γαρα]ατατη, οί απαπέάτα 1η- 
(εγρο]αΠοπίρα5 ραἑαογῖηέ, παπα Ἑπίρίάςς, 
τέ πηΗΙ νΙάρίατ, πο Ῥοίμῖε βογίροχο εἰς 
"Αργος, Ώθφιιε α[ιιά, ορῖπος, «απ εἰς οἵ- 
κουε, ἀοὐπιπι. 6 Ἱπάςο οσί αιιοᾷ ἵπ Οοἆᾶ. 
Ὦ. οπηϊαίέαχ γ απίο ἀποστέλλης νε] ἆπο- 
στείλη,. Εἰς οἴκους υἱ Τρι. Ταυι. 679. 
Αβδιτάα οσί Υ]ραία. Έιατο οηῖπα {1Πῖ- 
απο», ῬαοΠ1, εί ΝΓγτπαϊάοπες, τεπηΙΕ{ίρτθῃ- 
ἴάχ αἆ Αγροςῦ  ΜαγκΙ. 

εἰς Άργος γ] Άτσος ρα α1 υαρίρας 
εοπΙΠΊΘΠΠΟΤαΙ, αμα ππαχήηα ε]ας ας εκ- 
Ῥοά[ίοπε ρατίος ογαηέ; ιπάοθ {οί5 6χεΓ- 
οἵίας Ατσινϊ 5αρο αιάϊωιπί. ν]άᾳ 1ηοχ γν. 
618. Ἠεδγολήας: ᾽Αργείων, Ἑλλήνων. 

ᾖ4ιμς. 
Ἐοοαβ]. πποποί, ἈΤεποε]αιπα {γα Ἠῖς 

ΠΟΏ 5µαάςτο, ιέ εχετοϊίατα ἁῑπηιείαί, 5οἆ 
υ{ βΠατα τοπλ]έαί Αχσος. Τρίας νυ]σα- 
{αΤΏ 6556 54ΠάΙΗ1. «ᾖ6εΚ. 

Ματ]κ]απάιι Ιπίειτοραί: «Αλπίαπες, 
Ῥαομϊ ει Ἰγγηπϊήοπες τοπ εγοπίαχ αἆ 
Ατσος» Θεά αιαῖς Ιπίε]]]σαοί αχοτοϊέαπη, 
ΙΠΙΩΙΙΠΕ Υοτο, Π]απα ἀἰπηϊίοτο ἀερει Αγ 
σο». Όιατο τοίπεο γ]σαίαπα, 4µαπα γ]- 
4εο ππο εῖαπα Κοεῇ]οετο Ρτοβαίατη. ἹΜΙ- 
ΤΟΥ είίαπι λιδσγαυίιπι Ἠσες Ἱία Ιπιε]οχϊς- 
5ο, Ὁέὁ Ίαίη νἰάπαις ἆε ἸΜατκ]απάο, 15 

εγοΙαπη 5.ρε Αγρίγος αιὶς 
ν. 518.) Βεὰ εοπ{εγας νε]ίτι 
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ΜΕ, Το ποἶονν οὗτοι ο] λίαν ταρθεῖν ὀχλον. 

ΑΓ. Κάλχας ἐ ερες μωντεύματ' ᾿Αργείων στρατῳ. 

ΜΕΣ. Ο0., ἂν σάνη 2 γ: πόσὃε" τοῦτο ὃ᾽ εύμαρξς, 590 

690 ΑΓ. Το μιαντικὸν πῶν σπέρμα Φιλότιμον κακόν. 

ΜΕ., Κοῦδεν γ ἄἴχρηστον, οὐδὲ κθήσιμον, παρόν. 

ΑΓ. Ἐικεῖνο ὃ οὗ δέδοιλας, ὁ τι µὸ εἰσέργεται 

επ. Οιῖά ασί 1]]αάδ ποπ ορογίθέ {άγραπα π]πηϊς 4πηςγο, 

σα. (0αἶεμας αρετίεί ογασιι]α οχοτο]ἑαῖ (ΓΟΟΓΗΠΙ. 

2Μεῃ, Νο, 5ἱ απέο πιοτίαέχ, Ώου αιίθπω Εαοῖ]ο ο»ὲ. 

630 σα. Τοΐαπα σοπιι5 ναίυπα ε5ί σ]οτῖο οαρίἀάαπα ππα]ατῃ. 

επ. ἈΝεαιο τ]]α Ιπ το εοπππιοάσπα πθφυε αΠ]α υπ αἀθςί. 

ρα. Ἠ]αά νετο ποη Πππες, ααοά τηο 5αβί{ς 2 

πηϊεαέ, 01 δίίαπα Τρη]σεηῖα γεγ5αβαΓιτ, 1ῖ 
ἀϊδετιε ἀῑεῖί: ἀλλ) εἷα χιώρει πρὸς Αργος. 

Μορῄα. 
516. οὐ λήσοµαι.] 094. Ἑ. λήσοµεν. Έες- 

ια: τί ΤρΗ. Τατ. 1097. φύλακες, οὓς οὐ 
λήσοµεν. αέοτατη εδέ οὐ]υΐσεαν. «ἨΜαγλῖ. 

λήσομεν"] Τια ΜΤΡ. (. Ἐά. Α]ά. λήσο- 

μαι ἨΜασς. 
Π]αά λήσομεν τεοάτη ν]άοίαντ ἨΤατκ- 

Ἰαπᾶο, απ οἴταί Τρμῇσ. Ταν. 1037. Ἐς 
ορροσϊῖοπο Ρραίεί, 4π8ΠαπΏ Υετα ος ]αοτῖο, 

Ἐπαπιςί Ίος οε[είιιγ, 56. Ππεαπα Πατ 655ε 
ἃ πιο ἀοππάπα ἀἰπηϊςεατη, {αηιεπι αἰεγιην, 
ααἱάπαπα πεερβδατίο 5η ἀερεί, /ιοπι 
παποδίέ αὐφεοπιάίέιπι, 5οῖ]. ος 655 Π]θ- 
ἀϊσπι, απο οπιπία Όεπε εεάαπί, ααοά α 
Οαἱεμαπέεο παπ]{εδίατα Ιπ πηοπεῖ Υ. 518. 

Ἠορ/βα. 
δ1Τ. οὔτοι χρή] Οοά. Λ. ουτι χρη. ΠΟΠ 

πηαὶθ. Λ/{αγμΙ. 
δΙΤ. 55. οὐκ 5ο. ἐρεῖ. εὐμαρέε, Ειπρϊάες 

«5ρε ἈΠεπε]ααπη ἀεδεπ]ρῖί (απ σπα Ποηη]- 
Ἠθπ πια]ονο]Ιπῃ αίαια ππαχῖτηρ Ἱπίααατα 
οί Ἱπππϊίοτη. Τα] ετσο ἴαῑο αι] {αεῖ]ε 
Φαϊι, Ὑϊά. Ῥατηες. ἵπ Ὑπία Ευπρίά. δ. 17. 

Μορ/[α. 
619, σοῦτο ὃ εὐμαρέε.] Ἠος αιέεπι ]α- 

οἷἷε αδ. ααοᾶά σαιῖς εγαί Μεπε]αο, ΠΙΠ- 
ᾳπαπα τεριίαηεῖ, 5εευπάµτο Ειπρίάεπα, 
.Ώ δέν νε] ἰπι]ιδίιιπι, εγιάείε νεὶ δεζι5, 
ε5θεί. Λαγ. 

9390. 35. Ναπο 5δοα αγ 5οπίθηΠα ἆθ 
ναίαπη σεποτε Ἰαΐα, ᾳααπα εἰἴατη αραὰ 9ο- 
Ῥμοοσ]επα ταροτῖγο Ἰϊοεί. Θίο (Ῥάϊ1ρο Ἐν- 
ΤΑΏἨ. ν. 587. αβῖ Τηρδῖας τοςαταγ μάγος 
μηχιανοῤῥάφ»ς» δόλιος» ἀγύρτης, ὅστις ἓν τοῖς 

Σέρδεσι μόνον δή νΒ σὴν σέγνην ὃ ἔφυ τυφ- 

λός. ο Πτετη Απθροια 1065. σὸ µαντιμὸν 
έσκ» γένος. Οιοά 1. |. ᾱἷ- 

" κ δη ν. 
.. τὸ ν δια, 

εαν 

οἴέαχ γένος, 1ὰ Ἡ. Ἱ. ος σπέρμα. ΝΟΣΙΗΤΑ 
Αγιαέ, 1ΐαος. Φἱο γέννημα ἐχίδνων, ΜαιιἩ. 

Η. Τ. σπέρμα πίτα ν. 534. τουυτγεῖ, 16Ώ} 
νίάρ. -ὅατα ααοά Ἰεοίοπετω Ἡ. ν. αίποι, 
Οαπίεγας ππανυ]ί, ααοά δὲ παϊμῖ Ἠωπς ]ο 
ειπα ]εσεπιῖ 56 5ίαίϊπα οΏετεβαί, κ᾿ οὐδέν γε 
χίρηστὸν, 6Ο0ἀετΙ16 πποάο ἸΝατκ]απάας 
εοπ]ἱοῖέ, 5εΏδιΙ5 ίαφιιο {αοῖ]]ς Ηῖς οτἵτεέα: 
19 ἴτι πιέζα γε (ΏᾶΤΩ οὐδὲν θδί κατ’ οὐδὲν, τξ 
ν. 1417.) εοπιπιοάπι (σοηας ναίαπα), πε- 
σε 116, ει ῥγώδεπς εδ: Ἱίαπιε αὔὉδεῃ- 
Παπῃ ε]ις {αεῖ]ε ραῖ ῬΡοδΣΙΠΙΗ5, Παπ ΜΤο- 
πε]αις, ν. δ19. Ιπηαθταί Α σαπιρπιποπῖ, Ἡέ 
Οαἰομαπίεπι οες]άθγοί, θυα απϊάεπα ες 
επιεπάα(ῖοπε πα]]άπα οτ]τὶ 5εηΡυΠη, πεςεῖο 
αὐο Ίμτε, Ἠεαίμίας Ῥυίαί, απἱ ροᾶ 5 5επ- 
5ιπη οεηςεί 6556 Ἠαπο: ἈΝΙΠΙ1, ααοά ααἷ- 
ἀεπα Ἰωιεῖ]ε ε5έ, πος α{ῖ]ο αι σπα αάες:, 
1. 6. ᾳποἀ Ρετ 5ο ΠΟΧΊΗΤΩ (ὦ«φηστον ΕΠΙΤΗ 
6556 αἲί ποσο. οἰίαίααο απο ἴπ ΥΘΠΠ 

ΟΊατ]. α Π]αά. ΤΙ. 969.) 65ε, ἀυσίτα Ία- 
Ῥοτες {]ε τεάἀετο, οί {αῖς οοπηπηοάϊς αρ- 
Ῥ]ϊσαβτο. Ἐτιπποῖας νογΗε: Οπιπε ϱ6επι5 
υαέτιηι, εἰ ιε111ε οσέ εἰ ποπίιηα, Ἱ. 6. 1π Ῥτο- 
εἰϊνί «δέ, Ῥτο λαδίέα, νε] 15 ἵπ οοπηπιοάα 
ία τ1, νε] ϱο5 6 υἱία (οἱ. Ὠεπῖαιε 
Πεϊδξῖας εοπ]οἷς κ᾿ οὐδενὶ ἀρεστὸν, ΕΕπΙ5, 
φιιοᾷ α ποεηιίπε, αι! πιώία γε ρίασαγί Ῥοΐεςί, 
οί ΠΙΠΙ] ααέ πεππο Ῥίασθί, αι{ φιιοᾷ πιεπηῖ-- 
πὲ ρίασεί. Νο τπα]ο, οφ μἱάσπα, 5ἱ Ηουῖς- 
«οί, Ἰοσίςδείη, οὐδὲν γ᾿ ἄσ ἔστιν, δι. ΤΠ] 
{ΕΠΙ σσαρόν εἰῖατα Ῥοΐοςί Ἱία εσρ]ἱσατῖ: 
τιτ]ιε] εἰ εδέ 5. πϊ]] α[[εγέ ιαίἰ.  Αίάιε 
παρὸν Ῥο55εί εἰαπη εχργῖπηϊ πάρα, (1. ϱ. 
πάρεστι). Πο μή. 

59]. κ᾿οὐδέν γ' ἄχρηστον, οὐδὲ χρήσιµονν 
παρόν] Ἐοτίε (ποᾳαε Ραπῖτοί οοπ]θοέατες) 
κ᾿ουδέν γε χρηστὀν, οὐδὲ χρήσιμον, παρόν, Εί 
πα πια γε εοπιπιοάιίτι (δεῖ]. σεπις νᾶ- 

ὰ 4, 

12 
με. . 



ΕΥΡΙΠΙΔΟΎΥ 

ΜΕ, "Ον μὴ σὺ φράζειε, πῶς ὑπολάξοιμ ἂν λόγον: 
ΑΓ. Τὸ Σισύφειον σπέρμα πάντ οἱδεν τάδε. 

- / ) νι .. 

ΜΕ. Οὐκ ἔστ ᾿ΌὌδυσσευς ὁ τι σε κἀμὲ πημωνεῖ. 205 

Φ26 

, ια 72/ / 

ΑΓ. ΠΠοικίλος ἀεὶ πέφυκε, τοῦ γ ὀγχλου µέτα. 
΄ / -- . 

ΜΕ. Φιλοτιωίῳ μεν ἐνέχεται δειῷ κακῶ. 
4 .ω { / 

ΑΓ. Οὐκουν δοκεῖς νι στάντ ἐν Αργείοις µέσος. 

επ. Ὠποπποᾶυ Ροδδµπη 5α5ρ]ςατῖ ΦΕΥΠΠΟΠΕΠΗ, 446πα {1 πο ἀῑσῖς2 

σα. Όεηπις θΙδυρΗϊ πονῖί Ἠασο οπηπῖα. 

526 επ. ἈΝΙΜΙΙ εδ, ἵπ απο 1πε 6 {ε ]αάοί []]γ5ςος. 

«σα. ΒΕΠΙΡΕΥ οδί ἀο]οδα5, αἴαφαε αραἀ Ῥορυ]απῃ, 

4επ. Απηριἔοπε ααϊάσπα {θπθίαχ, ἱπρεπίϊ πλα]ο. 

σα. Ἀοππε εχσο Ῥυίας ου 5ίαηίΐετα 1π ππράῖο ΟΥΦ9οογάπα 

ἔαπι), πεφιε 116, οι ᾖγάδεπς εδ; Ἱα- 
αυς αρδεπίῖαπη ε]ας {αςεῖ]ο ρα ροδδπη5, 
η8πι Μεπε]αις ραι]]ο απίε (ν. 519.) ἵη- 

ημεταί Ασαιποτηποηϊ αἱ 0αἱο]απίοιη οος]- 
ἀθγεί. οὐδὲν οδί καπ οὐδὲν, ιί ν. 1417. 

Οαπίθτις ϱποθις εοπ]ρορταί γε λρηστὸν, 
Ἠεαίμίο ἀῑδεοπιῖοηίο. Δἠ{αγκί. 

Κ᾿οὐδέν γ᾿ ἄχρσητον,] Οαπίετορ]ασεί κ οὐ- 

δὲν γε χρηστόν. Βεὰ εί να]ραία Ἰεοίῖο, αῑς- 
Πποβοηο τηυίαίΐα, ἰιιογί 5ο Ροίοθ»ε: 

Κ᾿ οὐδέν γ᾿' ἄχεηστον οὐδὲ χρήσιµον παρόν. 

Μις. 

Οὐδέν γ ἄχρηστον,] Οαπίρτις Ἱορ]ς: Οὐ- 
δέν γε χρηστὸν, εἰο. ΛΏαγπε». 

629. οὐ δέδοικαε,] Ἐκ ἨΜεπο]αὶ τθ6ροΠ5ο 
]εσεπάιτη, οὐ δέδορκας: ΊιοἸιο υἱάοοὃ 1π 
Μεπε]αϊ εἴϊαπι νοχρῖς, ν. 5325. Ρο ὑπο- 
λώδοιμεν 5ετΙΡεπάιπη Ριιίο ὑπολάξοιω ἄν. 
Έτο ὅ  εἰσέρχεται Ῥατηρδίας οἀϊαϊε, ὅτι. 
5εἆ επ ρεπάαπῃ εΓαί, ὀὺμ εἰσέργεται, Ἱ. . 
ὁ ἐμὶ, αἩα]ίογ ο εἰ ε οοπουττεηίε» εχρτί- 
ΠΥΠ{ΗΣ, Ὁί ὀθμὸς, ὃ ἐμὸς, τομιὸν, τὸ ἐμὸν, 
ὀὐπὶ, ὁ ἐπί. Ἰαγκ]. 

ὃ σι μ] Τίια απῃρο Μ55. εἰ ΤΗ0. Ῥ. αί 
19πα Βατηεσίας. Ἐά. Α]ά. ὅμ. ἍἨιςσ. 

6393. 55. εἰσέρχεσθαι ἆε εοσἰ(αΠοπίρας ο 
αΏεείρας απϊπαϊ αάληρετὶ 5ο]. Ὑ. 5αργα 
495. Ἐήαπι ΤαΙΠΙ: φιιοᾷ πιλὶ πι Ίπεπι- 
ἔεπι υο!. ἸΜεπα]αας τεδροπᾶοί:. Έσο 
ΏΟΠ ῬοδδΗπῃ εοπ]εσέιτα αβδθηυῇ, 41169 ϱ0- 
δῖίας, αυ ποῦ ἀῑοί. Ὠο Οδ Ἠογαπα 
νγ. Ἠσς αἆΠιας α[οίατηας. ὉΌτ πος Ἰασί- 
πιας αίηυε Βατπεςίης, Ἰοσίτατ 1π ΤΡ. Ε. 
εἰ Μ5Ρ. α Μιςσ. οο]]). Βεά οὖ. Α]ά. αἲ- 
αὖο βρΙΙΠϊ ὅ µ). ἨΠεϊκξίας οοπ]το: ὅ νῦν 
μ᾿ εἰσέρχεται. Ὠανγοσῖας οὔσοτναί Μ. Ο. 
Ῥ. 307. 5ετπηομῖς ΑΠοϊ ταοπεπα Ῥοδίι- 
Ίατο, αἱ γοτΏιαπη ορίανιπα «πα πο πό 

” ον. δολ 
ὃν Ὀ 

ος 
ὃν με 

ο το έν 

πῶε, είο. νεὶ απαᾗρεί α]ία Ιπίεγγοσαπά! 
Ῥατιῖου]α οοπ]αποίαπη, αίεγαπα Πάεπα ὤν 
οοπα]ίεπι οεχίσετο, συρ]απείναπα αιίετα 
τοςρασχο, Ἐαυϊάονα ΨΥ. Ὁ 1). δεᾳυατυς 
Ἱία ἵπ (οχίαπη χοςορῖ. Πορ[η. 

5395. πῶς ὑπολάβοιμιν.] Π,εσεπάιπα, πῖ 
Γ{α]1οΥ, πῶς ὑπολάβοιω ἄν. Ἠαίοπος νίάε 

αριά ΏὈαννθδῖαπα 15ο. ΟσΙ. Ρ. 907. 
Μμςς5. 

ὑπολάσοικ ἂνλ.] Ματκ]απά. Ἡ. Ῥ. Ρταί, 
αἆ ἨΠεουὺ. Ρ. οἰχχῖν. ΌΏισ. 

6394. Τὸ Σισύφειον σπέρμα] Ὀ]γοςίς ραίοτ 
εταί Ἱ,αδτίος, Τ,αὐτία Ατοθδας, Ατοοςίϊ 
φαρίθς; Ἱία Ἠοιη. Οἆγς». σπ’. ν. 118. οἱς. 
Ονιάϊας Μείαπι. Τ,. ΧΙΠΙ. Εαῦ. 1. Ὀ]γς- 
«ο» αἴε: ἍΛίαπι πι 1 αθτίες ραΐεγ εδ, Ατ- 
οσδῖας ΠΠ, ο αρίετ Πυῖς, --- Τη]πα]οῖ νετο 
οὐ]ίσστο 5ο]εῦαιέ [71ψ951 ραίτοτη ΡΙΥΡΗΠΗ, 
οὗ Ἰαἰτοεῖπῖα ΙΠίαπηθΘΠὴ, α 0110 πηαίτεβα ο]ας, 
ΑπίϊοΙεαπη, «ΟΠΙΡΓΘΡΕάΤΩ Ειῇ55ο ΤΙΤΠΟΓ ογαί 
εί Ἱπιργασπαίαπα» ἔππι ἀαπιαπῃ α΄ ραίτο 

οἶας, ΛΑ ιίο]γσο, Π,αὐτία ἀοδροηραπα. Ἠ[ῖς- 
{οτίαπα τοίετε Τζοΐζος ἵπ Ἰ,γεορμτοπ. οί 
Θεπο]αςε. Φορηος]. 1π Αἷας. ἸΜαςϊσορῃ. 
αἆ ν. 190. εί Ῥαμ]. Τ,εορατᾶ. Ἐππεπάαε, 
1. ΧΙΤΙ. ο. δ. [Ἴγεςες νετο οἨ ναίτατη εί 
δαυάοἶπα Ππσοπῖμπα οτεάεραίυτ ί5γρΕυπα 
πηασὶς εχκΡρΙΙπΙετΕ, ααπα Τιαδτίεπο. 

Ἀαγπ6». 
[Ἴψεςος πιπο, ταέ οαεῖαπι αΏδί ραρῖας 

αριά Νοδίγιπῃ, ΠΟΠΙΠΑΓΗΣ στέρµα Σισύ- 
Φειον, Νε] γένος Σ. πί Ογεῖορε 104. Ό]γς- 
565 α ΒΙΥΡΗΟ, Ἰαΐτοπο, αέ απ ἠφίας πατ- 
ταί, οκ εἰαπάεςίίπο ουσ Απιϊοιεα απαάατα 
οοπουΡίτα Ρτοστεαίας οταί. ν. Βο]πο|. 9ο- 
Ῥ]οε]. Α]ας. 109. Ονῖᾶ. ἈΠείαπατα, ΧΤΙΙ. 
ν. 61. ΟΕ. Ἰμεορατάϊί Ἐπιεπάά. 15. δ. ο, 
σπέρµα Ταντάλειον, ΤρΙής. Ταιχ, 988. εσι- 

νο / 
παν 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΑΙΔΙ. 

Λέξειν ἃ Κάλγας Φέσφατ ἐξηγήσωτο, 

415 

ρ90 
7 νὰ να { 

500 Κάω ὡς ὑπέστην Φῦμα, κάτα ψεύδομαε, 
ι ; / / 4) / Ν 

Αρτέμιδι «ύσεμ; ὃς ζυναρπασας στρατον, 
/ η] / / 

Σε κάμ, ἀποκτείαντας Αργείους, Άὐρην 
/ κ 2/ 3 ΄ 

Σφάξαι κελεύσει. κἂν πρὸς Άργος ἐκφύγω, 
΄ 3 ο” / / 

Ἐλληόντες, αὐτοῖς τείχεσιω Κυκλωπίοις δ9ὀ 

Τ.ΙοέΙγάπ 6556 οτασυ]α 66, αῑς επαττανΙέ (α]εμα», 

550 Ἐ{ ᾳµοπιοάο οσο Ρτοιηϊδοτίπη 5αογΙΠοἴαπη, ἀεϊπάε Υοτο Τ6εοΙΣΕΠΗ, 

Ὀϊαπας ππο Εαοίγτῃ Νοπ οοπεῖθῃ5 αχθτοΙΙΠῃ, 

Με εἰ {ο Ιπίεγβεϊεηίος, (τεροος Ριιε]]απα 

ἹΜαείατε ]αδερίε ααοα 5ἳ αἆ Άτσος {πσετο, 

γεηϊεηίθς, οσα 1ρ5ῖς πιαπῖῖς Ογε]ορῖῖ», 

6395. 55. Οὐκ Ἔστ᾽,] Ἴψβθες ποῦ γοίοδέ 
ποβῖς ποςθίθ. ο σημαίνειν, ΝΤεάςα, 1595. 
οοσιτίς, σέφυκε, ἔστι, η]δι Ῥ]ασιοτίς Ἱη- 

Ώμθτο Ιάθαπῃ Ἠαης, Ὀιπαία εδὲ ον Ἱπάο]θς 
αππηϊ, απ 5αρο απίάσπα Ίοευπ Ἠαλεί, 
ΤΙοιΜίλος εδί Ῥτορτίε ναγῖα5, ἀεϊπάς νει- 
5115. Υαΐθτ. ΑΙΠΡΙ οεοάσπα 586Π5α ἀοΙεατ 
δριμὺ., αί (γε]ορ. 181. ποικιλοµήτης, κ. 
σ. λ. Ῥ]ατα ἆᾳ Πῖς αἱδηαε αρ]λείῖς 
Ὀ]ψδείς, πιοπιῖπηις αἆ Ογο]ορ. 1. Ι. 
Τοῦ γ ὄχλου µ. ἘΚοεμ]οτας εµπι Ἠοϊς]ῖο 
Ἱερῖί τοῦ σ᾿ ὄχλου. Ὦηιϊάεπι πο]]θτα οἴἴπα 
Ἐοεβ]ετο 1]1ιιά ποιµίλος το ἆετο υεγεσχιάετ- 
ᾖἱσ]ην γιά θευπι Γοίδε δε[εδί, πθαιε οπα 
Ῥαχπεςῖο νεχίετο: «ῑἰδεγίιι αγιιᾶ Ρομέο. 
Ἐαιίάεπα Ἠωπο Ίοσαπη ΙΠέθ]]οχοταια: ἆ7ο- 
ιο εδὲ υεγδμέι5, 5. οαζ/ἱάμς, αἴαιιο α Ροριι]ῖ 
ρατίρις σίαί, επι αά]αναί, αῬί Πο Ρρο- 
ἴ65ί. Ἠοε πμ] οργία Ιπ γετοῖς Ἰαΐοτο, (Υ. 
Ἐγρκ. Οὓςς. 9. ἵπ Μαδμ. χι. 50.) αἲ- 
ας οείαπι οοηίεχειῖ οτα]οηῖς 4ΟΟΟΠΙΠΠΟ- 
ἀαίιπα «55ο υΙάθέιγ. ᾿Ἐνέχεται φιλοτ. κ. σ. 
1.6: ας δέ κακὸν δεινόν. Βειάϊαπα Ἠο- 

ποτῖς, ΥΠ πτω οἶας εδ ργαεῖρατη, Ίος {ο- 
έπ5 {επείατ, οεσαραίατ. Πορβι. 

698. δόκει] ῬΒϊσπῖβεατε Ροΐθςί, ογεᾷς, επ- 
ἰδίπια: 3εὰ ποῖῖο, (παπα Πὶς Ίοσας Ῥορει- 
Ἰ8έ, εσέ, [ἴπισε Εἰδὶ ἴπ απἰπιο. Ἰιμοσεπάυπι, 
π] {α11οτ, Ιπίεγτοσα!ῖνο : 

οὐμοῦν δομές νιν στάντ᾽ ἓν ᾿Αργείοις µέσοις 

λέξειν, ἃ Κάλχας «έσφωτ᾽ ἐξηγήσωτο, 

πάμὺ, ὡς ὑωέστην ΦΌμα, μὄτω ψΨεύδοµαι, 

Αρτέμιδι Φύσειν: Μι8ρ. 

.Μιξστανῖας Ιοσοπάιπα εεηςοῖ Ἰπίεττοσᾶ- 
νο: οὐκοῦν δοκεῖς νο ---κἄμ, ὡς ὑπέστην 
δῦµα, κάτα Ψεύδοµαι,----Φύσειν; Ἐίατα Πο5 
5ῖο Ιοᾳυἱ αππαπαις ---- (Ιαμόε πηιῖν, ου ἱ9έ ἔπι 

υδέαπᾶε, 6 ἐπί πιβέετ. ωπέοτ αἱ «4. τπιᾶ 
δν ο. γ λ 

εργίο]έ, οίο, Οτῖ εοπεῖοπεπι αἆ ρορα]απα 
Ἠαδοραπέ, Ἡ 5ο]ευαπέ 5ίατο, αιιοἀ γε] ρµε- 
τς εκ Ἠοππετο ποίιπη. Πορ/α. 

65ο. Κάμ ὡς ὑπέστην θύμα, κάτα Ψψεύδο- 
μαι] Απά. 546. Λο}. 

ψεύδ.] Βῖο Ηοεευῦ. 717. ΑπάΤοπΙ. 546. 
Ἡ. Ῥ. Ῥταί, αἆ Ἠεευῦ, Ρ. εἰκκνή, ἆε 
αιΙπία 5οἆθ. «Άιώπ. 

Τα ῆ]ς Ίουις Ιπίετραπσί ἀερεί: 
΄ -- χ ” 

Κάἄμ᾽, ὡς ὑπέστην ΦΌμα, πώτα Ψψεύδοµα;, 

᾿Αρτέμιδι αόσειν. Ηεαί/. 

ἐν µέσοιε] Ἠϊε µέσοις ΏΟΠ εδί υΥσεπάωπι, 
ηΙ11 αλιιά οδί αυαπα {πίεν, οογαΠη, ἴγι 607ι- 
οἴοπε, ααεππαάπιοάυπα πες 95. Ν. Τ. 16- 
ηογαίυχ, αὐΙ {αππθη οκ ΠΠΟΤΟ6 Ἠεύταοτιπι 
Ίτα εοτ]οαηί ν. 1Πίρρ. αἆ Μαι]. χῖν. 6. 

Σ1ορ/α. 
55]. ὃς,] Ἐ. οὗ, Εεϊδκίας. ος, Τ γεννηῖί- 

{15.. ΠΜαγ]. 
ὃς Συναρπάσας] Ορίῖπια Τγτν Πές, οἷς 

νναρπάσας. ΟΠαπΠΩΙΑΠΑ Ἱερὶ εἰῖαπα Ρο5- 
5εί οὐ ξυναρπάσας Ιπίιειτοσαίῖνο, αἱ Ῥγαςε- 
ἀθηίία. Λος. 

δδΙ. 5». Ἠαἰκίας εετίο ]απ1 «οπ]εοεΓαί 
οὗ, ποππο. Ὀο πιαωπῖῖς ΟγεΙορυτη 5. αὓ Ἡς 
οεἀἱβσατῖς ν]ὰ. 5αρτα αἆ ν. 161. ΈΤΤΟ ἕυ- 
ναρπ. πηα]]οιη οσα Ματ]απάο ὤναρπάσου- 
σι, Ἡέ Ἠε]οπ. 761]. γε] ἀνασπάσουσι τί 
Ῥμαηπῃ. 1148. ααἷα πιοάο ργαςρδεῖί ξυναρ- 
πώσας. --- Ί{ε δὐπιιῖ οιπι πιαπῖθι5, εἴς. 

Το κατασκάστει Υ. ΙΡΤΕ Υ. 64. γῇ Ἡ. ]. 
τί αΏθί χ9ὼν, 5Ώρο Ῥτο πόλις αἀλιρετῖ 
φο]οι. ν. Ἠυρίοτ. αἆ Οοπιῖοϊ Τηεδπιορλοτ. 
115. Οοπίτα πόλις οοἆςπι πιοάο Ῥτο τε- 
σῖοπε (χώρα) ΟΥε]ορ. 99. αὈῖ Ῥίατα ϱα ἆᾳ 
χ6 ποίανΙ. Πορ[α. [ 

694. Τείχεσιω Κυκλωπίος] Ὑἱάς 6αρτα 
αά ν. 123, Ἅ«ατπιέδ.. 



474 Ρα ΡΙΠΙΔΟΥ 

μ-- / λ / ” 

695 Ἐνυναρπάσουσι καὶ κατασκάψουσι γῆν. 
οκ ν] .ν 7, ι) .. ή, 3 Δ 

Τοιαντα τὰμα πήµατ. ὦ τᾶλας ἐγο, 
ε . / Δ ”- ΔΝ - / 

Ὡς ἠπόρημαι προς 3εων τὰ νυν σάδε. 
6 κά / 2 πα Ν 

.Ἡν μοι φύλαξον, ΙΜενελεως, ἄνα στρατον 

Ἐλλὼν, ὅπως ὢν μὴ Κλυταιμνήστρα τάδε 540 
- Ὁ ο. λ 

δ40 Μάνη, πθὶν δη παῖὸ ἐμῆν προσδώ λαξων, 

Ὡς ἐπ᾽ ἐλαχίστοις δακρύοις πράσσω κακῶς. 
Γ ” ν .’ / / 9 
Ύμείς τε σιγῆν, ὦ ἕεναω Φυλάσσετε. 

656 Ὀοναδίαῦιπί, οί ουογίοηί {6ΥΤΑΠΗ. 

Ταἰῖα κιώιέ τηθα πηα]α, Ὁ πηθ ΠΊΙΡΘΓΙΠΗ. 

Λά αωαπη αησιςίίαπα α Ὠῖ5 1π Ἰχας χο πάπο ΥΘΔΙΡΟΣ 2 

παπα τη]ηῖ εανοείο, ΜΠοπο]αῦ, Ῥετ οχθγοῖξαπα 

γεηῖαης, τ{ πο Ο]γίαπαπορίτα Ίαο 

δ40 Ἠερεῖροαί, Ῥηαδαααπω ἙῬ]ιοπί βατα πἹεαπα αεοθρίαπα αἀάΐχονο, 

Όι οἵπῃ παῖςαγ ραιοϊςεῖηηϊς ἸαεΏγγτηῖς, 

Ὑοραιε, Ο ρετεστῖπα, «]οηίίαπα 5ογναΐο. 

665. Ἐνναρπάσουσι ---- γ7ν.] 1άεπῃ οί γην 
οἱ πόλιν: Ἐιισίο. αἆ Αεἰειορη. Τηες- 
ΠΠΟΡΗ. 115. Γεοπί. Ψαἰεκοεπατ. αἆ Ῥμαῃ. 
δ.] Ῥταςεοςίί αΙΘΓΗ Ἐυναρπάσας στρατὸν, 
ν. 59]. Εοτίο ᾿Ανασπάσουσι --- γην. Ἱΐ 
Ῥμαπῖςς. 1148. µογχλαῖσιν ἐζαναστσάσας 

βία, 5ο. πόλιν. νε], ᾿Αναρπάσουσι, αἱ Ἠε]εῃ. 
Τδ1. Ματ. 

666. 35. πήµατα, ταλαιπωρία. ἠπσόρη- 
µαι πρὸς "). ἀε]εοίας 5Πη ἵπ ΦΤΗΤΩΠΗΡ Ίη- 
οχρ]ϊσαδῖ]ες, πάς πι]]α δα]. Ἀαπι ᾱ- 
πορεῖν οδί ἀιδΙπη 6556, Ποσσίγο οχΠ Τη (πό- 

ϱον) 5. πηθάίωτη, Ύ ο {6 5οΓνος, η ν. ἆμη- 
χιανεῖν. ᾿Ανὰ στρ»τὸν--- φύλ. ΑΡ αἆ οαδίτα, 
αίᾳυε ἀΠϊσοεπίεν ουτα, Ἡέ ηε ---- µάθη, Ἱ. Θ. 
ἀκούῃ, της οχαάε]α Ίος {αεῖηι5 νε]]ε οχδο- 
ααῑ. Δαβών, αἱ 5αρῖας, ν]άδίαγ σλερνάζειν, 

Τροσ9ῶ Αἵδῃ Ἑ]αιοπῖ Ιπωππο]ανετο, οὗ- 
{πΐθτο, (αάϊάςτο. ὡς --- κακώς, Ἱ. 6. αἱ ἵπ- 
οτιιηπῖατα ΤΠΘΙΠΙ {πι νεπεπποηίοτ πο 
φοη/ίαπῃ, υέ οµαπι ραμεϊκοίπιας ]αογῖπηα5 
{απάατα 1Ώ ἐΠΙ5Ις6Ιππο 1]]ο 5ίαΐα ΤΠθοΟ. σί- 
γήν Φυλάσσ. υί ἨΟ5 αεί υεγδε)ηυίερεπ. 
Όποσας οεπίπι, τί Ίαπι αΏβί πποπυτης, 
Ρετ {οίαπα {αυυ]απα ρατῖοερς εσί Ἱπ[ογεαπ]! 
εεαὰθ ας {ε]ϊοϊταεῖς, αι Ρογεοπίς αρρπίῇ- 
δας εοπησῖέ, αίᾳαθ ἔαπαιαπα απ]ῖοις {4- 
τηϊ]]ατῖς δρεείαἴιιχ. Ἐέναι αὐίετω γοςαπίέΓ 
πηι]εγος Οα]ειάῖσα», εα αρα, μέ 5ωρτα 
αἆ ν. 168. εί ατσαπηεπίατα {αρυ]ο» πορτα 
Οτασυπῃ Ίασ οὐδεγνανίπλυς, ΟἨοτας ο0Π- 
5ίαραι. . οιἴαπη πίτα ν. 606. «ἕαπι Ασα- 
ΙΠΘΙΗΠΟΙ οα Ἀ[οποίαο οοπἰτϊδίαιας ἀῑς- 

υ 

Πεείήτα, πηείο Ώ 

οράῖι. ἈΝΙΠΙΙ απρ]ῖας Ῥτοίοτι Ἀ]οπο]αις, 
Ἰαραπίοτ αὐϊγα, Ῥτουϊραδαο Εγατίς 5α1ἶς- 
{αςοτθ νο]]ο νιάθίιτ, ο1Πὰ οΟΠΦΙΙΙΠΑ {ατω 

σα]]άο οο]αίαπα οβοσίαπα πὶ Ιπίο]]αχῖέ, 
Ἠορβη. 

649. ΤΩ ἕέναι] ΛΠοθιίτ ΟΠοσαπῃ τηιι- 
Ἠθγαπι ΟΠαἱοϊάϊσαγαπη. Ψ]άς Ιπίτα ν. 606. 
Ἐεῖναι Σείναις παρέχωµεν. «Ἠαγπιεδ. 

δ45---536. Ῥεηρδις νν. 5εᾳ ποπ ώτη ο8ί : 
Ῥοαίας, απ] πποᾶῖες αΠΠΟΥΟ {τιήίαγ.  Ἠος 
τα οχρτοςδῖε Ῥοδία: µακ. οἱ κατέσχιον µέτρ. 
οίς.Αϕροδίτη Ὑοπιις, (ν. ΙΠ{γ. ὅδ5.εί 556.) 
Ώοα απιογῖς, 66Ο λέκτρα ᾿Α. 55 ΑπιοΙῖς, 
αιιαίοπα5 αιιίοπη ΠΟΥ 6556 ἀοβοί Επιρα]ς 
αο πποάθςέι:5, οαίθηιας ἀῑεΙαγ µετρία «εύ.. 
Μετέχειν σινὸε, ραγιϊοῖροπα 6556 αἰϊει]ως 
τοί, παποῖςοῖ αλα αῖά, Ἠας τε[αχ πιο µε 
τὰ σωφροσ. Ταλανείῳ χρησ. αἱ ααπφαῇ]- 
Πιαίο Επαυπίαχ, 5. νΙέαπα απο ]]απα ἆ9- 
σηέ. γαλανεία (Τογ. ΡΟ γαληνεία,) ΡΤο- 
Ῥταε ενε (απαιἡ]Ηίας τηασῖς, αί Ἠε]εη. 
1458. Έπρσο 1. ᾱ. αλΠδῖ γαλήνη. 

Πορῄι. 
548. µαινόμεν οἴστρω», ὅ9ι, ἃ-ο.] 1,6Ρο Ίος 

αὐἴπααθ νους Ίἴα: µαινόμε»}, οἰστρῶν ὅ.ι 
δη Δίδυμ Ἔτως ὃ χθυσεκόµας Τόξ’ Εἔνσείνει: 

σῶν Χαρίτων Τὸ μὲν, ἐπ εὐπίωνι πότρῳ, Τὸ 
δ, ἐπὶ συγχύσει βιοτᾶς. Μαινόμε, υ ἵπ 

Ίειο ΓΠΗ]οιποπ]ς, Μαινόμεθα πάντες, ὁπόταν 
ὀργιζώμεβα. Ὦτο ἐντείνεται οοπ]οοῖ (αἆ 
ΒυρΡΙ. 766.) ἐντείνει, σΆν. Ὁ Πίο χρυσοκη- 
µας εχμ]υεί Ο0οἆ. Ὦ. εἰ Ἠεαιλῖας εχ «οη- 

Ώο ἀποῦις 

δα σα 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΛΔΙΔΙ, 4τ5 

ΧΟ. Μάκαρες, οἳ μετείας 9εοῦ» 
Μετά τε σωφροσύνας µετέσχον 

Λέκτρων ᾿Αφροδίτας, δ4:5 

στροφή. 

δ45 

Γαλανεία χρησώμιενοι. 

Μαινόμεν οἴστρων ὅδι δὴ 

Δίδυμοι Ἔρος ὁ Χενσοκόμας 

Γοξ) ἐντείνεται Καρίτων" 550 

650 

σο. 

Το μοὲν ἐπ᾽ εὐαίωνι πότυῳ, 

Ώοα, απ πιοάεταία Ώου, 

Ἐν επ οα5Η{αίθ 5απί ρατΏςσῖρες 

δ4δ 1,εοίογαπα Ὑ/οποτῖς, 

ἘταπαιαΠ]ίαίε {γαεηίες. 

Ῥ]οπί αίίααε αθίτῖς δαπαα5, απαπάο 

ΑΠΙΟΥ αιτίςοπης σοπηῖπος 

Άτοιις Ιπέεπαϊτ νεηιιδίαἔτῃ : 

550 

ατουδας Ουαρίάϊπῖς, ἀἰυεγδογιέπι ορεγιπα, 
νιάᾳ Ονίά. ει, Ι. 468. 5εᾳᾳ. «Οδίετα 
εχρ]εαίῖοπε ποπ Ἰπάϊσεπί, ἨΜΠίταπα νετο 
ε5ί ααποά Ιεσίιχ αριά Αίπεπεαυπ Πδ. 
ΧΤΠΙ. 9. Ρ. 563. αρί Ἠὶς Ίουις τορρῖοϊταγ 
νο οἴίαέασ, αιιαςῖ εκ (Ἠατεπιοπο Τχασῖοο, 
πο Επρίάς, 6ΥΓΟΓΘ, ΟΡΙΠΟΣ, ΠΙΕΠΙΟΣΙ6Ρ. 

Ματ]. 
Μαινόμεν οἴστρων] Ἠος πι]]απα 5εηίεΠ- 

Παπα εβ]οῖε, πιαπϊξεδίοαιιθ αἆεο εοτγαρέιπὰ 
οδί. ϱΟαπίετο Ρ]ασεί µέλομεν, ἵπ 410 πΙμΙ] 
αἀπιοάωπα τερτεπεπάας, Ρταίεγ νετΏῖ μέλο- 
μεν εκϊίαίετη οἵ Ἱαπσαογειη. Ἀθηιαο θηῖπα 
ἀῑσπε 4ε Απιοσῖς Ῥοϊεπίῖα Ἰοᾳυίασ, απῖ 
Ῥτοβίθίέασ, «δίγιιπι ο] οἱδὲ οι(γῶ θ956. 
1.εσετίτα Ῥαιι]]ο ππα]οτε πημίαΙοπθ γέμομεν 
οἵστρων, Ρ]οπιί διηι5 αδἰτί. γέμµοντες ἅμαρ- 
σπωάτων εκ Ἰ5οεταίθ οἹαίατ: γέµω κακῶν 

Ἠαδεί Νοςίεγ Ἠετο. Επ. ν. 1256. Τάεπι 
ἀεπῖαιε ααοθά 5ΘΠ5ΙΤΩ θ5έ ωεστὸν οἴστρος, 
αριά Ἐ]αϊον. Ρ. 876. Ὁ. Εὰ. Εἰσῖη. 

Μαινόμεν) οἵστρων] 6απίρθτις μέλρωε εν]εσ]ε, 

μονούμεν᾽ Ὀρα]ΐσες, Ῥτίις υουςιῇ, Ρονίοσίιι» 
5εησυῖ οοπσγιθηβῖς, ἘΤΕΡΠΩΙΣ χινόμεν 
τεῖμοῖ, α{ξ δεί Ἠιισο Οτοεῖας, ἵη Ἑχκεοετρίίς, 
εί Ἠεησίεις Ῥεερμαπις ἵπ Ῥε]οοίῖ, οί 
«Ἐπαϊῆας Ῥοτέας, ααϊ ροηῖ ἀῑεῖε ρτο μαινό- 
μθνοη ααοά Ώεπαο παπά ἀιὈίίαραι; εἶουί 
ἀρχόμεν Ῥτο ἄρχόμενο, Οα]]τη. Ηγπιη. 
Ὠίαπ. ν. 4. Ώαροτέι5 πΙμῇ] ἆᾳ Ῥας το ἆἷ- 
ος: δήρμπις ἴη απΏπ]α 5εειγήαίο ἀεσῖε; 
Ἐτοάσας φᾳποᾳις οπαϊῖς. Βαησαπα αι 
ςαῑῖ5 στ νι, σας αάθαί Ἐτασταϊ 

Όπαπα ααἴάεπα αἆ {εοθπ νἹέατη, 

µαινομένων οἴστρων ἄθικτοι, ἰπίαοιὶ Γγί- 
διωιαἱν αδίγῖς, Υε] «Φίδι. δὶο ριαίο απο 
ν. τοβησεπάιπῃ, ἀε]ειῖς 9, δή. ἨΠείκ. 

Τεσεπάιπα Ριίο Μαινόμενά γ᾿ οἴστρω», 
αί μαρόμεν α. δι ΠΘΙίΓΙΤΩ Ρ]ατα]ς; αιοά 

ετα οἴσσρων οοΠ]ΗΠΟΓΠΗ Υα]ραί, 1 1. 4. Μαι- 
νόμενοι οἶστρε, αἳ 5ιαιιάἰαέιχ εἰσί. Ύοτςιις 
ο «πα ργῶσεά. εἰ 7. 56ᾳᾳ. 5πέ σ]γοοπῖϊ 
Ξσολυσχημώτιστοι, Ῥτο 5εοιπάα ἀῑροάϊῖα 
ελοτίαπαριπη ἨΠαρεπίες. ΤΠ απεςίτορῃίσο 
αυίεπα αυ Πυῖο τεδροπάεί, ]εσῖ ἀερεί Μέ- 
γα φέρουσι. Ἡραίμ. 

Ἀεςεῖο αι]ά φεηίίαπη Ἰοσεπάο γέµο- 
μεν Μιδαταν, ραχαπη αὗεςί, αῖπ οοπηί- 
οαπα πη]ηῖ ν]άεαξαχ. Οἶσσρος (ν. 5ρτα αἲ ν. 
στ. ] Ῥτορτίε εδί πῃηδσα, αι αοσία!ῖς ἵθη]- 

Ῥοτε 1π Ῥουπῃ α1γες νοπῖεῃς, οο5 ΙΠ[εσίαί 
εί οχασίίαι. ΤὈοϊπάο ἆς πιοία νομοπιεηεῖ, 
είίαπ ἔπτοτο αἀΠϊρείατ. ν. Φορ]ος]. Ἑ- 
]οείτ. δ. Ρἱ Ποιίςςαί, 5οτ1ρδῖδεεπα μαίνεται 
οἰστοῶν, ᾧτινω 6ΐίο. Ὦε αἰῖα Ἡ. ]. επιεπάα- 
Ποπο Βαειετῖῖ ν. ΙΠίγ. ΠΒΠορῇι. 

δ48. ΜΜ. (. ὁ χιρυσομόµας ἔρω. ἸΙπὰς 
οτοιἶαπα 5αρρ]ενῖ, ααῖ ἵπ Αἰάϊῑπα ἆεοςι. 

Μι.5. 
Φ49. 55. ἐνσείνειν σξα Ἰπίοπάοτο Δτουπη, 

θεῖαπα αΟἱ ]ασ]ίατ, πε δυρρ]ις, 896. αρί- 
πων, ἐρώτων.--- Άππος νοσαίτ κθυσοκόμας 
οιίαπι αἰῑῖς Ραβοῖπα η Ἰοεῖς. Ἰπάε κάρα- 
νον εὐπλόκαμον, ΝΠοδολῖ Τάγ]]. 6. οἵ αἀφοτῖ- 
Ρας.  Ἑστεσία ἀοεοῖρίοπες Απιοτϊς 
νιάε αριά ῥΒορ]μοεί]επ Απεσοη. 78ι. 
Νοσίτὶ Ηϊρροϊγι. ὅ97. 5ᾳᾳ. «ο]. 1369, ατ. 
να «νι 866, εἰ δα ο |. 1... Οιοά 

ας. ώ 
Φ, ὼν 

“] 



476 ΕΥΡΙΠΙΔΟΤΎΥ 

Ν / ο. 

Τὸ ὃ ἐπὶ συγχύσει ιοτᾶς, 
/ 

᾿Απενέπω νι ἁμετέρων, 
Κύπρι καλλίστα, »αλόμων. 
Ἐίη δε μοι ωετρία μὲν 

565 Χάρις, πόροι 

Καὶ µετέγοιμι τᾶς ᾿Αϕροδίτας, 

-δ ὅσιοι" 
Ρά 

Πολλών τ ἀποδείμαν. 

ΑΠΗΟΓΙΠΙ νογο αἆ οοΠ/ΓΙΙΞΙΟΠΘΠΩ ν]{δ. 

ὭΏορτεσος Ἠωης αγεπι ἃ τιοδίτῖς 

Τπα]απαῖς, Ο ρι]ε]οττίππα Ὑοεπιις. 

ΒΙέ νοτο πηϊμῖ πιοάεταία ααἰάσπα [ογπιῶ 

Οταίῖα, θί 5απο(ῖ ΑΠΠΟΓΟΣ : 

Έη οἴτη Ῥατιοερς πιοάεταίώ Ὑ εποτῖς : 

Ἰπαπποάργαίαπι νοτο 

αυίθπι ἴθ]α αἰΙπεί δίδυμα, οΏβδοτναπάπη, 
ἀωρ]εχ οἵ σεηας {ε]ογιπ αὖ απφα]ίαίο 
αρα, ααοσυτη αἰέεγατα πποτία μιας αῄοταί 
εὐαίωνα πόσον, αἱίθτατ σύγχυσιν βιοτής. 
Τ;πᾶο, ποίαπ{ο Φ4µ]ήπο, {αοταπη, τιέ Ῥ]αίο 
εί Χοεπορλοπ ἵπ Θγπηρορίϊ5 ϱεπηΠΙΠη 41ο- 
απο Οπρίάἴπεπι «5ο ἀῑσαηί, ἔπρυρώνιον 
φοἱ]]σθί, οί πάνδηµον, ΩΠοταπῃ 1]]ο ἸαιιάαΡ]- 
Ίο5 Ἱπιροέις αίηὰε «πποτες πποάεταίο» απ]- 
πΠοΟ Ἰπρῖσηαί, Ἠῖο νετο {ωάϊῖς Ἱπαρ]ῖοεί εί 
Ἰπιπιοά]εῖς νο]αρίαἴρας, ΟΠΙΠΕΤΩ(ΙΕ Ἠο- 
πες νΊπω Ίη Ἠοπηίπο ἀῑδίησιια,. Οοπίο- 
τα αποαιε ΟνΙάΙ Μείατα. 1. 468. 5αᾳ. 
υΡ! Ιηίετ α]ία Ἠσε Ἰεσαπίωτ: Έχε δασίί- 
ἐἴχετα ῥγοπιδίέ ἄμο ἰεία γ]αγείγα Ι)ίυεγεο- 
γπι ορεγιπι (1. 6. αποτάαπα νίς ἀϊνειεα 
εταί.) Εισαί Ίου, }αεῖέ ια απιογεπι. 
Θιιοά Γαεἰί, αιιταξιι ἐδί, εί οιδρἰάε Γιΐσεί 
αομµία. Ἠοο εις» ἵπ Ἀ/πιρια Ῥεπείάε 
αϊέ; αἱ 11ο Γιαδί «4ροϊίπέεας ἰγα]εοία ρετ 
ο8δα πιεάιίία», εἰς. ἸὨεπῖαιο ἆο Ἱπππποάς- 
Υ8ίΟ ΔΠΠΟΤΕΘ υῖὰε Μεάθαπα, ν. 697. 5αᾳ. 
ἩΡῖ Ῥίυτα Ἰηγεπίθ Ποδίτο Ίοςο κἰπηῖ- 
Ἱα. Θὶο επῖτη Ί]]ε 1. 1. Ἔρωτες ὑπὲρ μὲν 
ἄγαν ἐλθόντες, οὖκ εὐδοξίαν, οὐδ) ἀρετὼν πα- 
θέδωκαν ἀνδράσιν. εἰ δ ἅλις ἔλθοι Κύπσις, ἐκ 
ἄλλα εὸς εὔχαρις οὕτω. µή ποτ’, ὦ δέσποιν, 
ἔπ᾽ ἐμοὶ χρυσέων σόζων ἐφείης, ἑμέρῳ χρίσασ, 
ἄφυκσον ὀ]στόν. στέργοι δ ἐμὲ σωφροσύνα, 2ώ- 
ϱημα κάλλιστον εῶ. Ἠε]ίαυα εκ Ἡς, 
ασε 6αρτα πποπαίπηας, {αεἴ]ῖα διιπί ἴπίε]- 
Ίεοία. Ἠεειαι αἱ αἀ]οίαπας ἀοείϊςδῖπαϊ 
δατη. Ῥαυοτῇ ἵπ Ἡ. ]. οὐδεγγαίίοπετῃ, ᾳ 
Ἰη ἠΤαςεο Τωτῖορηςί τερεσίέατ. 15 Ῥο5 
Χιρθησώμενοι νἵτσυ]απα, αἴᾳαο Ῥοσε οἴστρι 

. 
ἤ 

» 1θ6σαπς 

οί εὐπη, αμί σύγχυσω Ῥχοίετε, 
 (ώσενέπει) αλόμων, ἃ 

πι λέκτρων) . Τ 

το]ῖείατη. 

οσηςεί κενοὶ μὲν, αἰι]α 5προ Ρτο 56 Ἰπν]σθιηα 
Ῥοπαπίιχ ἀϊρηίμποησις αι αἴηαο νοςα]ῖς ε. 
ιο ΡΠΩΠΗ. ν. 18. Ῥτο σπεῖρε ἵη ΜΡ. Ῥα- 
5ἳ]. οσέ σπεῖρα,. Ἠοττο 5εΠΡῖέ Ἰάεπι ν. Ὁ. 
ὅτι δὴ εί ν. 549. τόξ’ ἐντείνεται, χιαρίπων ---- 
τὸ μέ.  Ῥαδρίσαίαχ οἵστη 1]]αά χαρίτων 
ΠΟΠ 6556 Τη 5110 Ίοςο σεπιῄπο, 5οᾷ 5ετρί 
ἀεροετε χενοὶ μὲν οἴστρων, ἐμπλέοι δὲ χιαρίπων, 
νε] 5ἴπα]]α ααῖά, (απάθια Ἰοσαπη δἷς 5οπθΙς: 

γαλανείω χρησώμενοι, 
. . ” ./ ο 

Ζενοὺ μὲν οἴστρων. ὅτι δὴ 
/ .” / ον 

δίδυμ᾽ ἔρως χουσομόμας 
“9. 7 ΄ κ . 

τὀξ ἐντείνετωι, τὸ (αν 

ΣΠορ/α. 

650. 59. εὐαίωνι πότµῳ Ἱπίτα 15325. εὖὐ- 
συχεῖπ. Ομῖ ε]ασπιοάϊ ἔοτέαπα 5οευπάα 
Εγυϊταχ αΏρί Οτεεοῖ απο ν. ἀῑεῖίατ εὔποτ- 
µ0θ. Πότμος θ5ί 5015 ]αΐα (Α]εοςε. 950.) οί 
Ἱπβοτωπίαπα (Όσες. 157.) ΈἘ]ατα Πιο- 
πυπηις αἆ Τταςβῖηπ. 90. ρας. 34. εί 1Π 
Ιπάϊος Πρίάετα οαῦ Ἡ. ν. Ἐὐαίων Ῥτορ{ίς, 

΄ ι ’ 

χαρίτων ἔπ᾽ εὐαίωνι πότµω. 

αι γῖέα (αἶων Ῥτο βίος ν. αἲ ΤταςΏίη, 1η]-΄ 
Πο) Εε]ῖοί Εεωϊαχ, Ἠῖας αἹπιρ]σίτετ {61 σ, 
ααἰθίας. ΈῬ]ιτα οὐρεγνανίπιις ἆ4αθ Ἡ. ν. 
αἆ Ττασμίηπ. 81. οἱ Ιπάΐσε Ἡ. ν. Ἰ. Ἱ. 
Ἐκ Ίος ορἰίμείο αρραταοί, αυ ραι]ο 
Ῥοδέ αἷί σύγχυσι, Ῥτορίς Ῥετιατραίο, 
εοπ{ις]ο. 
εἴί ρετέιγζαίίο. ΌὉοπί, Ο1οοτ. Ἐρῖςι. α: 
Τνοιςος, 1,. 6. ΕΡ. 1. Ἰπῖῖο. Βιοτὴ, βίοτος 
εί βίος «ΥποηΏγτηα 5η. Όποτιας {αἱθτη ατ- 

ΤΙ: 

Ἐπιουθαίατ, 
3 ή Νά π 

τφεχὰ Ἀ ύ, 

Φεά ποππο πεςοῖε, αιἷά 1αϊπῖς 

ἀερτεεαίιχ, 

- 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ. 

Διάφοροι δὲ φύσεις βεοτῶ», 
Διώτροποι δὲ τρόποις' ὁ ὃ ορ8ὅς, 

Ἐσδλον σαφὲς αἰεί' Φ60 

4ΤΤ 

ἀντιστροφή. 

560 

Τροφαί 3 αἱ παιδευόριεναε, 
Μέγα φέρουσ εἰς ἀρετάν. 

Τό τε γὰρ αἰδεῖσθαι σοφία, 
/ 

Τάν τ ἐξαλλάσσουσαν ἔχει οι Ὃ, ῳι 

Τνειςα αὐίεπα σιώιέ Ἱπσεπ]α ΠΙΟΓΑΠΤΗ : 

Τ!ς5ςΙπηϊ]ος θίῖαπω 5ιιέ παοτῖθι5: πηος γετο τεσίας, 

260 Ῥοπιπῃ 65 πιαΠΙΕΘΞΕΙΙΤΑ 9ϱΤΠΡΘΓ. 

Έπ εἀιισαίῖο τεσία Ἰη5έαεῃς, 

ἉΤι]αιπα οοπ{ετί αἆ υΙγέ{θΠῃ. 

Ἐιοπίπα γετετῖ αΠαιῖά Ῥαρϊεηίία», 

Ῥατοπῃ αἆ πποτες επιο]]επάος 

5αρτα 184. Όγρτις]οσας Ψοπετῖ πιαχῖπαε 
Παουπάι5, 1Ρί οπῖπαη ἴηπ Ίπςο απιΩΠο (ῇα- 
Ῥ]ος νοσαδραίαχ Ίοεις 116) (οπιρίατα οἵ 
5αοτΙπα οταί, απ]α γετο εῖαπα ἵπ Ίηδυ]α 
(ῳΎρτο εκ 5ρΙππα πηατὶς (ἄφρω) Ῥτοαϊε, 
(άαατο ᾿Αϕροδίτη νοεαία), Ῥτορίετεα ΟΥ- 
Ῥγίς ἀεποπαϊπαία οδί. (Κυπρογένεια Ἠε- 
εἷοά. Έπεος. 158.) Ύ. πίτα ν. 569. ΜΙΠΙ 
εοπβησαί χάρις, σταίῖα Γοττηςς, πόθος (ἔρως) 

ἀῑσίίιαχ ὅσιος, Πεῖέι». Ἠορ/η. 
556. τῶς ἀφροδίτα».] γε1, τσ», Πι}ιιδοε 

απιοτῖδ, 9ο]. Ππιοάεγαίί,; οπῖ ορροηϊσα, 
πολλὼὰν, Υ. 907. δθᾷ Ὠος ποΏ θ5ὲ εχ {οίο 
πθοςβκατῖἁπη. Έτο φέρουσ Ἡοαίβῖις ]οσῖέ 
φέρουσιν, Υ. 562. Ἀοη Ἱπίε]]σο πηείγηπα 
Ῥα]ας ]οοῖ. Ιπίε]]εχίδεεπα, Μέγαλα φέρουσ’, 
ὃς. Ματ. 

᾿Αϕροδίτας 5ο. µετρίας, ηΤΙ ορροηΙσαγ 
είαῖπα σπολλὸ, 1. θ.: Ιπηπηοᾶῖσα, Ιπππποάεςία. 

Πεἰξκῖις Ἰεσῖε: µετέχαμι μὲν Αφροδίσας εὲ 
πολλὼν Σ ἀπωθείμαν, Ἰίοπι ἨΠανκ]ατιάιας 
υςΡρἰςβίιΙτ τῶσδ ᾽Αϕϕοδίτας, Π11]μδος απηοτῖς, 
1.6. πιοάετα, 5εᾱ Πῖς οπηπῖθις5 πο. ορι5 
εςί. ᾽Απωθεισθαι, τεριαἴατε, α 58 4Π6ΕΓΘ, ΏΟΠ 
«ωρείε, πο]]ε Ἡ.]. Ἠι]ας απΗςίτορ]. έεχ- 
έωτΏ νυ]σαίαπα οογγαρέπη 6556, τοσίο Ῥτο- 
νοδία5 ααετίίαν.  ὙΨ]άςς ταγδις ῬΗΙ]οςο- 
Ῥήαπα ἀταππασιτα ἵπ 5εηαεπρας. ὉὈἳ- 
γειδᾶ 5υΏ{ Ποπαίππη Ἱησεπία (φύσεις) ΤΏΟ- 
τεδᾳυε ἀῑφειπαῖ]ες. Πορβι. 

Καὶ µετέχοιµι τᾶς ᾿Αϕροδίσα». ΠΤοαίγατω 

µετάσχοιμι Ῥορίυ]αε. ΓΕαορῇο. 
559. σρόποις.] Νεςεῖο ααῑ αριἀ Βατπο- 

5Ίάπῃ σρόποι, αποά, η]ςῖ 5εᾳιετεέωσ γοςα]15, 
Ρτοβαπάυτα ϱ5εί, Λος. Ἄ 

Ῥατπεεῖης ἵη πηατσίηο αΒογέ σρόποι, 5εὰ 

εσο ὤᾳιε 4ο Μακστανίις αἆ Ἡ. Ἱ. πεσεῖο, 
παπάς Ὠσο Ἰθοεῖο 5ἷε ἀεδυπηία, αμα Ροπα 
ε5εί, πῖςῖ νοςα]ῖς 5εαετείτ. «1ορ/Η. 

560. Ῥτο διώτροποι, αιιοᾶά αΏβί, Ῥαίο, 
ΏηΟΏ οχρίαε, τοροποπάα τος Ῥτοδα εί 5εη- 

{θηίία» Ῥογεοπατηοάα, Μετώτροποι, πιιαδῖζε», 
ἰπεοπδίαπέε». Φὶςο µετάτοσπον ἦθος: ἈοῃΠ- 
πας. Φεά πο σἷο αιϊάσπαι ἀλιοῖάα οτε 
«επίεηίῖα, Πϊδί επιεπάανετῖς ΡΟΙΤΟ: 

Μετάτροποι δὲ τρόποι" τὸ δ᾽ ὁρ3 ῶς 

Ἐσλκθλὸν, σαφὲς αὖθ. Μιρς. 

Ῥτορίαι ὁ δ' ὀρ9ὸς Ἠεϊδκῖις Ἱερῖί τε σρό- 
πο. Με ἀῑείατη διάτροποι --- πρόποις, 
ηθς απ απῃ Ἡ. ν, αµαπίαπα ππθπηϊπ], ]εσῖ. 
Ῥἱ Πουῖςδεί, Ιοσῖδδεπα διάστροφοι, (1. 6. Ῥεῖ- 
νογςῖ, αιεππαάπαποᾶωπα Φρένες διάστροφοι, 

Φορβος]. Α]αςε 447.) νε] ποιµίλοιτε τοῖς τρό- 
ποις. Ἐαεῖ]ε ροτυῖί οσα]ά5 Ἠὐτγαγη αΏετατε, 
αἴαᾳιο 5επίΏετε διώτροποι, Ῥτορίει ΔΠίεςθ- 
ἆθης διάφοροι, αἴηιιε 5εΙθΏς σρόποι. δεᾷ 
πημ]{ο Ἠρεπᾶιις ΡΙ{ββ5εΠι, διάφοροι, εἰῖαπα 
ν. 559, νεταπα 6556, Ιάεοαπε τεροβίαπη, 
ᾳοφ, απ ατα υπ]έαίαπῃ οἷί, πεπΠΟ ΠΕΡΕΙΕ. 

ΠΜορῇα. 
56]. ἐσθλὸν σαφές.] Βιποῖ]ε ε5ί σαφέστα- 

σον κακόν. Φμρρ]. Υ. 5035. ΠΜιςσ. 
σαφὶς (πιαπἰξεέωτω, γετυπι, εταπα) 

ἐσφλὸν (καλὸν) ν. 5ΗρΙα ν. 4]. ἍἈῬοπιωπι 

σιιοάᾷαπι δέπιρεγ οετίιπι. τροφαὶ παιδ. 
οἀισαιῖο ταεία. Ιη5Ηέυ11ο Ῥοπα τω]έατη {8- 
οἵς (αίαᾶς αβετι) αἆ νυΙτεαίεπα εχοο]επ- 
ἆαπ. ἩἨεοαίιλίας, ααῖ παείγαπα Ἠ]ας 1ουῖ 
8 5ο Ιπίε]]σῖ πεσαί, Ιπίε]]εχῖί μεγάλα φί- 
206, δο. ἨΗορ[η. 

664, σότε γὰρ, ἅο.] Ἠας 5υηί ριι]ςῃει- 
νι δι ο - 

ΑΝ Μ ια αν, ἆ δι Ἅ 

κ ο ο 

υ 
σσ 



ΕΥΡΙΠΙΔΟΈΥ ., 

665 Χάρι, ὑπὸ γνώµας ἐσορῶν 
/ / 

Τὸ δέον, ἔννα δόξα φέρει 
/ 5 / .- 

Έλεος ἀγήρατον βιοτᾶ. 
/ / ” Ν 

Μεγα τι "ηρεύειν ἀρεταν, 

5656 Οτααπη, εί πηεηίε Ρεδρίεοτε 

ΟΕΠιοῖαπα 91 ἀοουῖέ, αΏετί, 

(Ιοσῖατα ΠΟΠ 5εηεςοθηίθτη γψΙ{σε, 

ἹΜασπιαπα αυΙάάαπα εδ, γεπατῖ νΙγέπ{θτη, 

σίτηα εί υα]ςεῖπια, 5ἱ τεσίε ἀῑδίπσιαπίαγ 
οι ἱπιε]]σαπίατ. Ἰοᾳυΐίαχ 4ε ΆΈυπα Ἐάι- 
οαξίοπε, θἳ εκοπρ]απι Ώγαυα πιοχ Ῥατῖ- 
ἆαπι Ργοροπῖ{, οί ἀῑτας εἶιις τεῖ οοΏδε(ι1θι- 
ἄας τε[ετί: Τό σε γὰρ αἰδεσθαι σοφία, Τάν 
σ᾿ ἐξαλλάσσουσαν ἔχει Χάριν, ὑπὸ γνώμας ἰσο- 
ρᾷν Τὸ 2ΐ0ν, ἕνα δόξα φέρει Κλέο, ἀγήρατον 

βιοσῷ. ἍΕιεπίπι υἐτεσιιίασι δαρίεπία, 
Εέ αἰῑιά φιοφιµθ αῦοι (ωπιπιοάι, τί 
φοἱ]ίοεί πιεπίε ᾖρεγερἰοίας "Ο/Ποἵι η, 
πδί σἰοτία α[[ετί 1απιαπι 7ιοΊι δΕΠΕΡΟΕΠίΕΊΙ 

να. 
Τ,66ο σοφία 1Π «δι ῬΥίππο, Θί βιοτᾷ Ῥτο 

βιτών. Έ6χ σοφία Ἱπίε]Ησίίαχ ῥοπα εα- 
σαξΐο, 4Μαπα 1η 5ε Παμοτο ἀῑοΙί μιιάογοπι, οί 
Γασιμίαίοπι οεγπειάΐ ιά οροτίεαί {αοογο 
1π οαδίριι5 μρί 4ο οποτε εἰ Έαπια φι]αςς- 
6ο ο5ί. Δύόζα οδί α Ῥατγποδίο. ΛΜανκ]. 

Ῥτο σοφίᾳ οππεπάανῖε Ῥεα]ίσετ σοφία. 
Βοά Ιπ Ίοσο ἴαπι στανΙτογ οοτγαρίο (πεςεῖο 
οπίπῃ, αΏ ας ἴπ {οίο Εατῖριάς πηοπἀο»ῖου 
ες) Ἰαστίειπα Ραγάπη(ο {μίαπα οί, ἆς 
υπαιασάπαµε Υοςε 5επ{εητῖαπη {6ΥΓς, ΟΙΤΩ 
τε]αια οχρεά(το ΠΟΠ Ῥοβρῖ5. ΜΠΗΙ νοτῖς]- 
παϊ]Ἡπαιαπω Βΐ, Ἐιτίριάετη Ἠ]ς ἀῑχίςςς, Ὑο- 
τουιηάῖαπη ποη Ῥ]αηο Ιάοτη, οαιιοᾷ Βαρίοῃ- 
«απ, 5εἆ εἶας ααοάατητηοἆο ν]σατίατη 6556, 
απῖπιος {ΐη1ε Ποπ άτη Ῥετίπάο επιο]] γε; 
4οδουπα 1ο απίετη Ἠοπος «ροσῖεπῃ πιεπίο 
Ἰπεαοπ εί εοπίεπιρ]αηῖ ἀοοιῖε, 15 «οπηρῖ- 
ἔτηαπα Ἰαιάσπη, υἰταῖς Ῥγαπηῖωπα, «οπς]- 
Πατο, Ἠας 5ἳ πιοης Αιιείοσῖς ΕωΙέ, ααοᾶ 
Ῥμΐο, οἷο ΠΟΠ Ἱπορίο επιπεῖατῖ ροτυ]έ: 

τότι γὰρ αἰδεέσ-αι σοφίῳ τ 

ὄντερμωοιλ. αλούσαν ἔχει 

χάριν, ὑπὸ γνώµως τ᾿ ἐσορῶν 

σὸ δέον ἔνα ἔδειξε, φέςει 
, ν 

Έλέος ἀγήρατον βιοτῷ. 

ὑπὸ γνώµας ἐσορᾷν τὸ δέον Ἰάεπῃ {εγο ο5:, ας 
Ῥ]ατοπῖς 1]]ιιά αὐτοῦ σοῦ καλοῦ φύσιν ἰδεῖν σε 
καὶ ἀσπώζεσθαι, Ῥ. 667. Ο. Ἐὰ. Στοῖη, 

ἔδειξε Ἰάεπα να]εε, απο ἐδίδαξε, αέ ἘδεἨγ]. 
Ἐτοππείὴ. Υ. 451. κ οηεπά1 τα- 

ας Η, " νά . ο. α -ν 

- τ 
Αν. 

ή 

Πο ἵπ οπηπῖρας {εγο ΠἩπριίς ουπεί, 
Ἅ{155. 

σοφία] Μετὰ τῆς σοφίας. Ῥτοάκας. Όςα- 
Ἠροι σοφία Ἱερῖε: σὸ αἰδεῖσααι σοφία ἔσσί" 
Το αἰδεισθαι Ῥτο ἡ αἶλώς. ΊἨαγπε». 

Ἰοοβ]. Ίοεάπη Πα νοτίε: Ώοηπ ἀῑο σι{ο 
Ἐτζίεμιπς σερί Ῥεμαασπι, απὰ πας 1 
νεγεῖπ{ Ιδί ἀας τ]]]σο ΤΙ τεεῖ] γοη 1ΠΡΤΘΥ 
ΡΗΙο]ί, ννο πῖςμε αλίεγτπάοτ Ἠιηπα απ5 
ταβς, ἆθτ Ι1Π56Υ Τ,οΏοπ νοτ]οντ]ομί,. ἈΝ- 
πηῖ5 πας α νετῖς ροδία αυειπί. Ἀεεζ. 

Ώτο σοφία, 4αοά Ἐτοάσνιις Ἱπίογργοίαίιτ 
μετὰ τῆς σοφίας, Ῥεα]]σει Ἱεορῖί σοφία, 
αί 9«θΏ5ι]5 θἳί: σὸ αἰλεσθαι (αἰδὼς) οςί 

σοφία. δίο (ποια Ἠεϊσκῖας, Ἡσαιμίας, 
αίααε ἸΜατκ]απάας, ἆο Ύᾳµο νῖάε ραμ]ο 
Ῥο5ί. ἈῬεά, αποά Ίαπι Ῥτενοδίας αίᾳιο 
ἉΠιδσγαν]ας ἀῑχοτιπί, οπα Ἰουας ηΠοςίθγ 

{απ σταν]ίετ δῖς εοτταρίας, Παργίοιτη ρα- 
τΙππ(αο (αίαπα ο5ί, 4ς Ἱιπα(µασιθ νοςς 
5οπ{αη/Ίαπῃ 66, «ΠΠ το]ααα οκρεάῖτα 
ΠΟΠ Ῥορ5ΐ5; τΠΙΤΟΣ, 5ασαοϊίαίεπα «)αοοὺςῖῖ 
πμ. οἵ πποιεῖπα 1π Απιπιαάνοιςιοηῖρις 
ἀοοεὶςε[παῖς αἰτι]ςεο. Ῥαυσα {απΠςΠ {οτίθ 
ππυίαπάα επί, αέ ορίποςσ, πέ ]οσι5 58Π6- 
{χ, ΥΘΓΗΤΩ ]αάΙΟΙΗΓη ΠΊΘΙΠΩ ἆ4θ 6ο, (αΐ ἀᾳ 
ας Ἐτιριάϊς Ἰοεῖς) οαπα ποπάυπα εαεῖς 
τη]Ἡῖ γιάραίιαγ 556 τπαίΙτΗπῃ, ραβ]ῖςος ηαπς 
Ῥτοίοττε ογήΏοεξοο. 1ήβρετίαίετη, αὖα πδις 
εί Θεμί]]εγιας, Ίος Ίοςο νοτεπάο, ἴρ5ο εχ- 
οισαῖ, αιοά ἀ1βῃοῖ]ε δέ, {(θχέαπΏ τοδίίπετο, 
αΡί οοπ{εχία5 ἀθξῖε ΘΦίο οπῖπη ἴ]]α: [Τετ 
δοµαατι Ἰιιαά ἨΤεϊδε]ιείέ εἶο] υεγαίπισπι, δἱε]έ 
΄ιαπι αῑο (σγαξίστι ογδε]ιεῦποτι, πια δΙ(Ε1ἱο]ι-- 
μεῖέ, αἷε εί επἰδελεἰαεί, ας εἰγθανγ 194, 
τιπά εεί ΚΙείαεί ---- ας σἰερί ἄθπι ᾖο]ιθτι 
1έιηι ἄε5 Πείκενι, εν πιίπιπιογ αἰίογί γῖέ 
ἄθπι (ἀγεΐκεπ. Ιάεπιαιε αἀάῖε: Ιίερε αἰζ- 
σεπιείπεπι Πιε[]πίοτιει «ες 6ιογς δεν είπε 

δε Ίιά «ἀπιδίώπαἰρκοί, αι οι, 

ατιπίεπι εὔθπι 5ο σιέ «το ἆαδ πιπατίῖσε 
ΔΒείγασεπι δεἰἀάεγ Γγιίάεγ σεσεπι εἶπιό 16 Όού-- 
/οησεΠοπᾶεπ. δΟΕποη, ἀανοπι ἀεγ 6ογ Ζεισε 
6ειυεδεπι ἐδί, υεγαπ]αδδί τυογάεπι 861, αἰδ 
αωγο]ν άεπι. Εγαιεπταιιό 4ες Ῥαγίς.---Οιίά 

ον 

- 

ἀ - 

ο) . 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡτ ΕΝ ΑΥΔΛΙΑΙ, 

Γυναιξὶ μυ κατὰ Κύπρω. 

4τὉ 

δτ0 

δ70 Κρυπτών' ἐν ἀνδράσι ὃ αὖ 

Κόσμος ἔνδον ὁ μυριοπληδὴς 

Μείζω σπόλυ αὖξει. 

ΜαΠεπίρας ααϊάεπα ἵπ Ύεπετε 

ΤΟ Οεοοι]ία: Ὑπιγίς γετο εοπΠ{Γ6 

Ῥορυ]ας ραίαπα ν]άεις ΙπΠΙΠΙΘΓΙΗ5 

1η ππα]α5 Πἴετάτη αιισεῖ. 

οσο ϱεΠ5θάΠ ἆε ἈὈεπ]]]οτί νειδιοηίρας5 
Ῥοδθίατυαπα (τα ςΟΓΗΠΙ, Πῖς ἀΐεετο ΠΟΠ Ῥο5- 
5Ι1Π, 5εἀ αἱίο Ίοςο εχροπαπη. Οετίε εᾱ- 
επι Πυετίαίο ἵπ Ἰοεῖς Γαοι]]ταῖς 5αρίας 
Ἠδας ο. Οαίεταπι Οτοῖα5 ααοᾳαςᾳ 1π 
Ἐκοειρίῖς Π. Ἱ. νετίῖί, Ύπεπι νίάο.--- Δά- 
ἀετε ας ΗΙςθατ 4 ΡΗΠϊ Ἰ. 1, νειδίοπθπα 
Ἠαπς: (Οαδία νετο οί τθεία εἀιςαίο πιᾶσς- 
Ώπη Ἠαβθέ πηοπηθηίπῃ α υΙτιμίθτη. Ἐτ- 
ΤΏΙΤΏ ϱΠΙτη νεγεσιπῖατη 5αρ]οηίῖα, θέ Ει- 
σατα νΙΠοστη Ἠαῦεί, ἀεῖπάε αἰίεγπαπα 41ο- 
αὖς στα απα {ετεί. αἱ 5εἶ]οθί πηεπίε ρο58ῖ5 
Ῥετερίσετε, αιῖἀ Βετί ἀεθοαι. Ἠίπε σ]ο- 
τίαπη θέ Ῥεγεηπο ἀεειι5 ας υΙίατα ρταρίαί. 
ἘῬτοάσις η] ἆς 56ης Ἰου. 15 (απίυτη 
πηοηοί, ἐσορῶν ἀῑαῖ, 4ε τερας ειπα ]μά1εῖο 
ἀπάίσατο, ἀλέος ε556 Ῥτο καὶ κλέος, αίᾳιε 
βιοτὰὼν ὠγήρα τον ΥΘΓΗ{ εβίΘΓΠΟ αϊάεπα {Θ6ΤΠῃ-- 

Ρογθ. ΦΙησυ]α νετρα 5απί {αοή]ππα, τί 
αιήδαᾳαθ νὶάσυίε, 5εἆ πο Ἱία 5εη»ι5 αίαιε 
οοπίεχίις ογα]οπῖς εγιέασ, Εκοαρίατηι5 
ν. ἐξαλλάσσει, ου]α5 ποοποπα ποπ νἶἆεο 
Πῖο αααάτατο. Ἠεϊοκίας νετ: ἐεπιῖχει- 
{εηι, ἴικίσπεπι, Ῥετηιαπα «οπωπηοάς, 5ἱ 5ε]- 
Ἠσεῖ Ἠας Ἡ. ν. 5Ισηϊβοαίῖο ροίεςί ρτοῦασ, 
Έϊσο {αμ1πα πογ!, Ιεοίίοπο Ὑείογιτα εἆος- 
15, ἐξωλλάσσειν 6558 πωιίατε, (ἀθε[ίπατε ἆᾳ 
νία, τεϊῖπαιιετε νίαπῃ, ὅςς.) αἰίεγπατε, ἀεσε- 
πετατο (αὐροίατο εἰ {ταηδιήνε) Ἰβρετατε, 
ἀϊδεττε, ἀϊδογερατο. Ἀάπαατη 5εἷο ἐξαλλ. 
ο55ε εχοε]]οτε, ϱΠΠΙΠΘΙΕ. Α]ιιά ε5θεί, 5ἱ 
Ίοσογε Ἰϊεετεί σών τ) ὑπερφέρουσαν ἔχει. 
ἐξαλλώσσειν] ΑάΠις ροτιϊπεί Ρο]γο. 6. δ. 
ἐξώλλους ἐσθπσας ει ες. Ἠετα]άως, Ὀἱ- 
5ΤΕ5ΞΙΟΏἨΤΩ Π0. Τ. ς. 6. (αἀ]εεία δυπίέ εἶας 
Οοππιεηί. αἆ Τοτια]]. ΑΡροιοσει.) Ρ.909. 

Μορ/ῃ. 
666. Δόζα φί σει] Ίτα Ίεσο Ῥτο δόξα» 

ααοὰ Παςίοηιις [Ίο ουπυίςς πθο ΘΠΙΠΙ 
αΗτεχ χοδροπἀφτθί 51ο γαταίζείο ἵπ 5ιτορ]α 
---σει βιοτᾶς: οί Ἰας Ιοοίοπο οἱ ἴ]]α, αμ απῃ 
Ῥοσυΐπωυς, Ιπίργςησιίοπε, 5οΏδ.5, τηΐδογα 
Ἠασίεπις Ἱπρεβίτιις, 5ε αροτῖί. ᾖαγπες. 

567. ἨΜατκ]. ώδήι βιοτᾷ, Ἠεῖσ]κ. ]εσίί 
βιότου, ἀεει», νε] 7απιαπι ἴπιπιογίαζεπι υἱίας. 

Λες. 

οι . 4 . 
κ... ὃς 

Ὀηρεύειν Ῥχορτίε ἆε {επΐ5, νεπατί, 
μο”. ας οπηπΊπο αἰ]αιίά 5ιαάϊοςε αα»- 
τ6χθ, Ὁυί υεπατὶ 1,αποτυπα. ἍἔΕορΓη. 

669. Κύπριν κρυπτάν.] Ἐτο κρυπτὰν 1ῃ8- 
σῖς αΡροβίέιπα ν]άἀετείιαχ αἰἴηαὰ ααος ες- 
Ῥεπωργοί οαδίαπι, Υε] ἴα]ε φϊάάατη. παπι 
κρυπτὰ Κύπεις »μδρίεῖοπ{ οὐποσῖα εσί. 

1ΗατΜ!. 
ὅτο. Κρυπτών'] Μα]ῖπι αρύβλα», ἵπ οὐ- 

οµίίο.. Νιπεταπα υίτιας, Ιπαυῖί, αυἷα Ὑε- 
ΏΘΤΕΠΩ ρταοἶριθ δΡροοταί, ἀεμίεςεστο 5ο]εί; 
γπῖς οοηίτα ρορι]ας οοταπα αἀδρίοίεης ἴη- 
ετεπηεπίωτη υΙγιαῖς Ρραπί. Όταςε: 

- : ᾱ 
--- ἐν ἀνλεάσι δ) αὖ 

. 3 ᾿ . . ᾿ 

ἐσμιὸς ἰδὼν ὁ µυριοτλη”ής, 
΄ ” 

μείζω πάλιν ανξει. 

Νοη Ἱπερίαιη Ργαρεί 5εηίεη(ῖαπι «0Π- 
Ἰεείυτα, Ύµαπ 5ωρτα ἀεάῖ, πες υ]ίτα Ιαῦο- 
ταπᾶ πα Ῥιίατεπι, 5ἳ εεηιε εχρεάία ε-- 
εοπί 5οηιοπίῖα, Ύεταπ αι Ῥοξία αξ- 
οη{ἱαέαγ, ΓΕ απηϊπατυτη ραΚἱοΙίατη, αἱ εχ]- 
ταίαπη αἱἀάαπα, ρτα αἰῖς οπιηῖριας υΙτί- 
ἔαπω σεηεγῖριι5 ἀερτα ἀϊσαπι! ᾖ Οἷἆ οπ]πι 
αι {αεῖί, οἷς, εχ γω]σαία πΠαιε Ιεείοπε, 
ἀἴδδετετις: 

Μέγα τι ηρείευ ἀρετὰν 

Τυναιξὶ μὲν ματὰ Κόπειν ἀ 

Κευπτὰν, τε] Κεύβδαν ---- 

.. -- . ” ---α 
ΜΠΗΙ Ισίταν Μέγα τι 9ηρεύει ΟΜΠΗ 5ΗΡΕΤΙΟΓΙ- 
Ρα5 οοπποσίεπά τη νΙάεευΣ: 

---. --- σέεει 

Κλέος ἀγήεατον βιοτᾷῷ 

Μέγω τι ηεεύειν ---- ---- 

Φοηιεπίία ᾳποηιθ δἷς ποπ {πεοπηπηοάε Ἰ8- 
σἳ Ρο55ε υάοη{: 

-- ---᾿Αρετὰ 

Τνναιξὶ μὲν Λωτὰ Κύπειν 

Κευπτάν' ἐν ἀνδράσι δ' αὖ 

Κόσμος ἔρδειν, ὃ μυριοπλη ή Ν 

Μείζω πόλιν αὖξει. 
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Ἔμολες, ὠ Πάρις, ᾗ σε σύ γε ἐπῳδός, 

Ῥουχόλος ἀργενναῖς ἐτράφης 

Οµῖσας ποσ]οοεῖ», Ο Ῥατίς, ἔα πῖπαΙαπα 

Ῥαςίοτ οἆμσαίας 65 «απάϊάος 

Γἰγίέις ππιιζίεγήι ἴπι οσσιώία Τεπογε σἰία 
εδ; αἱ Υ1γὶ εοπίγα ἀεσις εδ /ασετε, φιιοᾷ 
Ὄτδεπι Ροριζοδαπι ἴπι Ίπα)ι5 αιισεαί. Μυ- 
θιοπλη»ὴς ζ7γὺὶε νε] Ῥοριί καεῖς αρίατη ερ]- 
{πείοη εσί; αί οεάο πα], αιῖ ἀῑχεηί, µν- 
θιοπλή39” κόσμον, νε] ἀρετά». 

Βιρετοςί, ηοπῖατη φέρει, ν. 566. αἲ 5ε- 
ααεηίῖα τεβεγοπάιπα οεηδαῖτωας, τέ ἆθ Τε- 
ᾳμο γεχου ο» εαεπάο αατατηὰ5. ΑΠ 
Ἱρίαχ αὈξιτάυπα {οχεί: 

Τό τε γὰρ αἰδεσθαι σοφία 

᾿Αντερμαλ.ακοῦσαν ἔχει 
΄ . ΄ .. .-- 

Χάειν, ὑτὸ γνώµας τ' ἐσερᾶν 

Τὸ Δέον, ἠλάδ' 1ξε ---- 

Ειοεπῖπι Ἰεγεσιιπᾶάία αἆ Ποπηύιος επιοἰίίετι- 
ἆοδ ραγεπι δαρίεπιίώ Ῥοίεδίαίεπι Ιιαδοί: επ 
απῖπιο αιίεπι, φιιοά γοοίιπι εδ, [πιεί 
αδδιείο υοπῖγε δοΐεί. Ώπς πε αϱ Εωτιρίάς 
α[επα νιάσαπίιχ, ξασῖοι Ῥ]ιίατε]ιις ρατῖα 
οτε ἆοοεῃ», ἵπ Ιπ]ίο 1 1υχί περὶ τοῦ ἀκού- 
ε. Μις. 

δΤΙ. κόσμος ἔνδον ὁ μυριοπληθής.] Ἐοτίς, 
Κέσμος ἔνὼν ὁ, ἃς. ἨἘ]αιο Ὦε Τ,σσ. 111. 
χαλοὶ ἓν Ψυχή λόγοι ἔνόντε,. «Ἠατκί. 

Ῥοτίε ἔνθεν, ιδί. πιίεγιηι υἱγέις ερεεία- 
ἔωγ ἆοπιῖ ἴπι πιαἰγϊπιοπῖἰ γεῦι εἰ [αππΐα 
γερεπάα: αἱ υἴγογιαπι ἰδί, ιιθί ὀοπιδ ογάο α 
πιϊίεπῖς εοηΓεοίι5 τοι πι ια]ις ε[ετί, 
1. 6. αιέ η {οτο, αιέ ἵπ αςῖο, υρίευπαε 
ππᾶασΏα ἨοπΗΙππα {ωχρα, οοη{υγά οσέα15. 

}εαἰκ]ς. 
Ἐτοάαις ἔνδον νετεῖε: ἵη απῖπηϊς ΘΟΓΙΙΠΙ 

βία νἱτίιῖ5 ογηατηθηία (κόσµος.) 1Ιἀεπι- 
αὖε κρύπσαν τοάαῖι (εσεπάαπη, «ρ]απάαπῃ. 
Έρο ποπ νίάρο, ΟΥ ΠΟΠ αρύπταν τείἴποτε, 
αίᾳαε Ἱπίε]]σοτο ροδδίπωας: οἱ][ο ᾖαιισο- 
[ἴο]ιε Ι11εύε, ευῖ ορροπῖέαγ «ρ]επάϊά]οτ νῖτ- 
απ νΙτοσυπῃ. Κύπρις, υἱ ν. 184. Ύεοπις 
εἷο ἀῑοία α 5εἆο πιαχῖπηο εἶ ]αουπιάα. Ὑιάς 
5υργα αἆ ν. 555. ΠΗορβι. 

ὅτ2. Μείζω πόλιν αὔξει] Γοίμτα Ώτης ]ο- 
ουπι Ἠπεισᾳιε εἰοσαηπίει Τ,απο «αγτηῖηθ 
ἀοπανί Ἠμσο Οτοῖις ἵη Ἐκεστριῖς; 
Έχασππις ο σπα ἐοίαπα ΟΠΟΓΗΠΗ, {οίαπη(ας, 
αι ἀἰσίταας, Ἠαπς Εαυυ]ατη. Ἠος Ἠαῦεί 

-ευπίοδυς Ἰοείοτ, αἆ αππογυτα Ἱπέογρτείαπιεη-- 
τα τοςιτταί. Ῥαγπιο». 

ὅτο. 55, (οηΗ, ν. ΤΙ. 180. οί Νοραῖ Απ- 
᾿ἀΤοπῃ. 976. 56. 8εορε ᾳποηιθ ἵπ {5οἨγ] 

ἳ η 
| 

Ασαπι. υέ ἀ 698. 55. εί 1167. 5». αἆ Ῥα- 
πΠάστα οί Ἠε]οπαπῃ, {απαιΙαπι ϱβ1ξαΠΏ Το-- 
Ώτς Ρε] Ττο]απ], τοςρῖεϊίυτ. ΠἨορῇη. 

675. Ἔμολες, ὦ Πάρις,] Μα]ϊπα: ἀμελὲς 

ὧν, Πάρις, ἦτε σύ γε. ΘΟιογιι περίίσεης, 
Σατίς ἔ οετίο. ΠΜιισσ. 

Ἐροάος 5οαι τας, αδὰ τυγδς Βί πηεπ{ῖο 
Ῥατίά]ς, οί ]αά]ςΙΙ 1ρδῖας, ἆσ ἆεατατα Τος- 
τηα 1, Ἰάεοφις ο 158 Ῥγϊπηατῖα απιοχῖς 

Ἠε]επαε, οπωπίδᾳαθ πηα]ῖ Ἱπάς ο. οαπι 
5ιρτα Ῥοδία εοπηπηεπηυταῦαί ας ν. 71. οί 
1Τ9. 544. ΈΌυα ιί τοοίο Ἱπίε]Ισαπεας, 
ειπα 5αρτα Ἱ. ]. η]. ἀῑχεγίπωυς, ΟΠΊΠΕΠΑ 
τοπ αοσαταῖας Ἠϊο εχροπαπη». Ῥο]θις 
αίᾳαο Τ]οιῖ εὐπ παρίίας οε]ευτατοπε, 
ΟΠΊΠΘΡ(Ιε Ἠυ]ὰ5 5ο]εππῖ(αᾶς εαἆςα ἆοος 
ἀοαδηιιο ἹπνΙαδςθηί, εκεεριῖς Εγίά6, ΑΡρο]- 
πο αίᾳαε Ὠίαπα, 1λ]α Ιπάϊσπαία ροπουτα 
«ΗΥΘΗΠΩ οοπ]]ο]ευαί ἴπ Ἰοσμπῃ, αδί οοην]- 
νῖαπα οε]ερταμαίιτ, οῖ Πηπςοτῖρέαπα εταί, 
ᾳὐς ο55εί ἀθαγαπα Γογηπα ρι]οογτῖπαα, αἆ 
εαπα Ὠος, ααοά ἀῑχίπωις, ΡοΙΩΙΠΙ ΡοΓΠοΤΘ, 
Ωυατο, ευη απο, Μίποτνα αίᾳαο Ὑεπις, 
Ραηαπη ρ]ομγήαάἴηῖς οί οπῖρῖ πο]]οπε, 
ἑαρ]ίετ αὐίθπΙ ΤΠ ἴαπι ἀββεῖ]επα ἀῑτι- 
ΤΠΘΥΘ τθσιςατθί, Πο ἄεας Ιδίας ουτι Ἀου- 
ευτῖο αἆ Ρατιάθτη τηῖδ]έ, {απο {θπηροσίς ἵπ 
1άα ραδειῖ5 στορος Ῥαξοθηίθπῃ, ειπάεῃ}- 
ας Ίυνεπεπα ὤ.νο 510 Ρι]οεγτίπηἁτη, οά 
εγσο ορίῖπια {α]οπ Ἠίοπα ἀῑμιάϊσατο Ῥο55θ 
ν]ἀεγοίι}, 
ΤΙ. 9. 69. 5ἱ ογεάαηιΙ5, Ὑοδίΐριις ἀεπιάα- 
(ας) αεευγαῖυς Ἱπδρεχ]δδοί, οἶαιο ἸΜποτνα 
ἀοςσίπαπα εχϊπηίατη, απο τοσΏΠΏ Ροίεη- 
Ώαππφμε ΦΙΠΙΠΙαΠΗ, Ὑ εσας αμίοτα ρυ]εἸος- 
ΠΙπηατη 1π ΟΙ9Ώ6 {ΘΥΤΑΓΙΠΑ {εππῖπαπω Ῥτοπη]- 
εἶδοοί, 5ἳ Ῥαΐτηα ρι]ομτϊιάϊηῖς αὓ 1ρεο ΟΥ- 
Ἠατείυχ, Ῥασίς υἱάππατη Ῥταπηϊαπη Ίοησο 
Ρα {οτεης, Ὑεηογ] Ῥτίπαας Ῥρυ]εμτῖαἁῑπῖς 
Ρατίος (τίριε. Τίαφαε Ψεπις Ἠε]οπαπη, 
ἸΜΜεπε]αῖ πκογοπω οἵ εοποϊ]ανί{, α1θίη {α- 
ΥΠΘΏ ΑΠΠΟΓΕΠΑ «πο, 5υπηπηα Ίτα ατάρης, 
πηαχΙΤΩΟΡΟΤΕ ἀείιχβατις, ΙπΏπΙΠηετα 1]]α τηα- 
Ία, ἴπάθ ογία, οκεϊίαςςο {ετεραίιτ. Ἰ]Γπάς 
Ὑποίῆας Ἐπεῖά. Ι. 8, 5ᾳᾳ. φιιο ππιίπε 
ἰῴ5ο, φιϊάυε ἀοῑεπς γερίπα ἀθιωι, ὅο. αἲ- 
αµθ Ιρίάεπα 96. 5ᾳᾳ. ποπάμπι εποἰάεγαπέ 
απίπιο----πιαπιεί αἶία πιεπίο γεροσίπι ει ἷ- 
οἴωπι «Εατιάϊς, αργείώφιε ἵπ]μγία /οηππςς. 
εο]]. Ἠοπιαν. ΤΙ. ω. 95.504. Άιπς τερε- 
(επάα, ᾳ.5β ωρα ν. 49. 9ᾳᾳ. 4 Ίρ9ο Άρα- 

Ἠῖς, Ῥοδίᾳπατη εα5 (Ῥτοροτίίο. 
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Ἰδαίαις παρὼ µόσχοίς 
Ῥώρθαρα συρίζων Φρυγίων 

Αριά Τάαο5 νιέμ]ος, 

Οαπεπς Ρατρατίσος ποσο», Ἐμαηγσῖῖς 

ΏΙΘΠΙΠΟΠΟ οχροπεραπέατ. ΤὨεπῖααε Ῥατῖ- 
ἄεπι ααοά αθῖπαί, 15 απας εταί ο (πᾳι1ᾶ- 
σἰπία Β]15 Ῥτϊαπαϊ, 4πεπι ες ἨΗεσυρα 5ι15- 
εαροταί. Ἠπιίο, εππα Ῥατίάεπι πιοάο ἀῑς- 
έαπι ἵπ πίθτο Παρογοί, ΙΏ ΞΟΠΙΠΟ ΥΙδαπα ο5ί, 
{ποσπη α 5ο σϊσπῖ, εοπηρατοηίεπα ἐοίαπα ἜΓο- 
Ίατη. Οµαος νίδατω, απ ππατ]έο, αίᾳια Βῖο 
Ῥοδίθα ᾖΐδαεο, ΠΠοταπα παία Πηαχίπῃο, 
ᾳ1ρρο ναά εχἰπηῖο, πατταςδοί, Ἠῖο ααίθπη 
ᾖὴδαςι5 ῬΙθΓΙΠα ΠᾶΡΟΙΕΙΤΗΤΩ ΦΗΠΗΤΙΑΠΗ ρᾶ- 
τεῖερ Ῥεγηϊοῖεια αἱ]αιτάπῃ ο55ο ἀῑνΙπαςδοε, 
ραΐει ΒΙΙαπα τοσθῃς παίΙΠ Ρεν Ασοίατη, 
εονπ Πάθ]επα, εχροη ]αςθῖέ, ααῖ {155απα 
αχξοςυέα5, ουπα ἀἴεῦιας Ῥαιιοῖς Ροδέ Ρι6- 
τα ἀεπαο απαθδίαπα αὖ πγδα ν]άϊςεεί Ίας- 
ἑαΐίαπα, ἀοπταπα 56ο ΙπΏ γοοθρίέαπα Ρατίάσπα 
νοσαν. (Ν. Δροϊοάοτ. 1, 111. 11. 
Τὶοιγς. Οτείοης. ΤΠΙ. 96. ἩἨγσῖπ. {αὺ. 
90. 5ᾳ. Τπείχε αἆ Τ/ΥοορΗτοΏ.) Ῥατίς 
Ῥοπο οἆασαίας, επι αἆ αραίοια αἁα]ίαπα 
Ῥοτνεπϊφεοί, δέ Ιπσεπίο αὲ υἰτειίε εί ρι]- 
εἨτάϊπο εστοεσία εχοε]]ευαί, αίᾳαο Α]ες- 
απἀτϊ πηοπαῖηθ Ιηδίσηϊας ο5ί. Ἡ. ΙΠ{Γ, ν. 
1991. Έ]ας ρυ]ομεϊειπάϊποεπι, 5εᾷ οί αἴ- 
{επι πηιδίσατη, Ύααπα «α]]οραί, «ΟΠΙΠΠΕΠΙΟ- 
ταί αοᾳπθ Ἠοιπσσας ΠΠ. γ΄. 44. εί δ3. 
Ῥ]υτα οκ 9ο 4 Ῥατῖάς παττανΙέ ΟΙ. ΗΘΙΥ- 
ΠΠΦΩΗ. ἵω Παπάδιιο]ι ἄεν Μυλοϊοσίο, Ἐ. 1. 
Ρ. 991. 5ᾳ. αά σπα νά. Οοπέ. 4αοαπε Ρ. 
Ταπί αἆ Ἠοταί. Ο. 1. 15. Αριιά ἨΤο»- 
οαπι Τά. 4. ἈῬατῖς νοσαεΙσ βωκόλος, 6 
Νοςαῖ Ἠος. 999, ἅς. ᾿Ἰδαῖες βούτας αἰνό- 

παρις. ἔμολες, (αἆ Παάϊεαπάας ἀσας,) ὦ τά- 
ϱις ---- ααοᾶ 5απιπα ο5ί, πο Ἱγχήατο ἀεριῖς- 
οἱ ἨΠιςστανῖας ζοττῖσεπάο ἀμελές ὧν, Τιά- 
θις, ἦσε σύ φε. Οιογιπι πιεβἰίσεπ», Ρατίς {ιι 

οενίε ----- βουκόλος, πΐί 5υρτα ν. 180. Οιποἆ 
αιίοπι ἀῑσϊέαχ Ἡ. Ἱ. αραιά Τάαος υΙέα]ος 

-. οπηάϊάος οἀασαίας, τά 5ρτα ν. 6. ἀῑεερα- 
αχ βἰπαρ]Ιοἴ(ογ πρὸς Ίδης βούσσα.μα. ᾿Αργέν- 
νος 56πΏε] ἰαπέαπα αριν] Νοδίτατα Ἰεσῖίατ. 
Φυ]άας ἀργεννῆσι, λευκαῖ. Έπρο Ἱ. 4. ᾱρ- 
γείης, ἀργιόειε. ν. Βυῖᾶ. Ἠϊ5 νν. ΠΗορ[η. 

δΤτ. Ὀλύμπου) Τιρϊΐοεαπ Εως, ἨΤατογαρ 
ἀϊκεῖρα]ας (Ῥαμδαῃ. Ρ. 547. Ἱ]. 95. Ἐ. 
γ]ρ.) παίίοπα αμίοπη Ίήγοιις (Βαίἀ, ἵπ 
νοςς), ααοά ΠΠΘΠΠΟΤΟ, αυῖα οχἰπἆο «ο]]ῖσί 
Ροϊεςί, ερϊΠοίαπα Φρυγίων, αιοά εἰ αἶῑο- 
ααϊ Ῥετ[τ]σιάαπα οδί, πηῖπιις «οπνθηῖγε {- 
5 Ο]γπαρῖ. μεσο Ισίταχ Φρυγίοις. ὮΗΥΥ- 
6ο6πι πο Εμΐδςα Ο]γπαραπα είαπι Ον]άία5 

οι. ΙΥ. : 

ΕΝ δα, αφ 
ΡΟ ος ών νὰ Σ 
ος ἁ. Ἴ . μή μ ον "] 

ο ορ 
ωλ. 3 π κ . κ. ών, 

Π 

Ιπάϊσατο νιάρίατ, ἆᾳ Ῥοπίο ΤΡ. ΤΙΙ. Ἐ]ες. 
ΠΠΙ. ν. 49. 

Τη Ῥμτγσα πεο Ῥαΐγταπη (α]ἱς ΟΙγππρις οχαξ. 

ΟἸγπιραπ1 ὮῬΗτγσοπα Γαΐςςο έρςίῖς ]οσι]-- 
Ρ]είϊδοίππιις Ῥ]αΐο οοπβππααί, Ῥ. ὅ67. Ο. 
Φε εί ΟἸαππεπς ΑΙεκαπάτίπας: Φρύγες 
ἤστην ᾿Ολυμωπός σε χαὶ Μαρσύας, Ρ. 526. 

Ῥ. νιά. εἰ 507. Ο. ἨΜιρα. 
Φρυγίων αὐλῶν, Ὀλύμπου καλάμοις µιµή- 

µατα πλέκων] Ὀε Πο Ίουις Ιπίο]σαίαγ, 
4θπα πθππο Πασίοπας, ααοςἆ οἴαπῃ, αεῖσῖε, 
εεἰεπάιπα ο5ί, ΟΙγπιραπα Πῖο ο55ε ρτορσῖ- 
Ἡπῃ ΠΟΠΊΙΘΠ γνῖτ, Εδίοϊηϊς Ιηδίσηϊ5, 4αθΠα 
πιπο Ῥατῖς Ιπαίαέας ἀῑοϊίατ. Επδίαι. Ἰη 
Ἠοπι. {οἱ. 97. 1ϊΠ. 45. Ἡν δὲ καὶ αὐλητῆὴς, 

ὀνομαζόμενος Ὄλυμπος, οὗ µέμνηται ὁ Κωμι- 
χός. Ἱίοιη {ο]. 1176. ΠΠ. 69. ᾿Ἱστέον δὲ, ὅτι 
σε Όλυμπος καὶ κύριον ὄνομα ἦν αὐλησοῦ σος, 

οὗ νόμος ὀδυστικὸς περιήδετο, καθ ὰ δηλοῖ καὶ 
ὁ Κωμικὸς ἓν τῷ Ἐνυναυλίαν κλαύσωμεν Οὐ- 
λύμπου νόμφ. Ἠατπο Ἰοεαπῃ Ἠαῦος Ατὶς- 
{ορΗ. Ἐοιϊάδας, ν. 9. ΤΠ αάσπι γἷὰ 
Φεμο]ασίεπ Ατὶςίορμαπῖς. Ἠίπο ΗοδγοΠῖ- 
115: Ὀλύμπου νόμος» σών αὐλητικῶν σι. Βά 

Ἐμανοτῖπις: Ὀλύμπειες αὐλησμὸς, ὃ τοῦ 

Ὀλύμπου δίῷΦογγον. ΟΠ ΦίταΏο (19ος. 
1. 10. (οἱ. 4ΤΟ, Σειληνὸν, καὶ Μαρσύαν, καὶ 
Ὄλυμτσον συνάγοντες εἰς ἓν, καὶ εὑρετὰς αὐ- 

λώῶν ἱστοροῦνσες, πάλι» καὶ οὕτως τὰ Διονύσια 
καὶ σὼ Φρύγια εἰς ἓν συµφέρουσι. “' Ατὶς- 
ίοχοηπις ἵπ ΡΥΙΠΙΟ ἆο πδίσα, Οἶγπαρατα 
(αάϊς ἵπ Ἑγιλοπῖς 5οραἱίατα οροϊηἶς5ο Ερία 
πεουπάἁπα Τ,γάϊαπα πιοάυ]άπω {αποτα]ία.” 
Ο51]. Ὠμοάϊς. Τιοεί. Απάσα. 1.. ΙΧ. ς, δ. 
Ωποά Ἡλοάίσίηις αἆ νοτριπι Ίετε εκ 
Ἑ]αίατε]ιο ἀθ πααδῖσα (ταηςα]. Ἠσδο δαπέ 
ρα Ῥ]αέατοπί νοτνα: Ὄλυμπον γὰρ πρῶ- 
σον ᾿Αοιστόζενος, ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Μουσικής, 
ἐπὶ σῷ Πύθωνί φησιν ἐπικήδειον αὐλησαι Λυ- 
διστί. Οι Ἰάεπ Ποδισίπας Ῥαυ]ο 
Ῥορε:. «, Οἴψπαρας Ῥμενακ ἀρίοίπαπα Ρρη- 
της αἆ Οταςος ἱπει]έ εί Ὠπείγ]ος Τά5ο5, 
ΜΙάα. τοσῖς {ρπιροιίρα», οἱ ἐἰρία]οπα Ίηνο- 
πῖὲ Ίοσοπι, αασ Ῥο]γοσρμα]ο ἀῑσία ο5ῖ, 
{οτίο ΠΟΠ ἀϊνοιςα α Ἀοππο, απισπ Ἁγπαιι- 
Ίίαπ, 5ἶνο Ὀυπαι]αη, νοζαπί. Έα νεγο εδ, 
ααάπα ΕρΙοίπες. πο Πποίπιηέ 1άθα. αυς 
εστία, τΏί ολαγα οἳ Εδία οοποεπίητα {- 
οἵσπε, (Ψ]άα Βαπη. Ῥαιά Μ]ςεε]]. 1,. ΥΠ]. 
ε. 19.) Ευε αιέοπα Ό]γπιρας μῖο Ματ- 
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” .« / 

Αὐλώῶν, ᾿Ὀλύμσπου καλάμοις 
/ 

Μιωήματα πνεων' 

Εύθηλοι δὲ σρέφοντο (9όες" 
ο. / 1! ο» 

Οτε σε κρίσις έμενε εδ» 
680 

980 

Τηρίαταπα Ο]γπιρῖ εαἱαπιῖ5 

Τποϊ(αάοπΘΙΏ ΓαςἶϱΗ5. 

ἸΠαπητηοςεβ νοτο Ῥουος ῬαδςεραπίἩ, 

6860 

εγω ἀῑκοῖρι]ι5, εί Αὐλητικοὺς Νόμους 5ετῖρ- 
»ἳε οἱ Θρηνητικοὺς, Ἱ. 6. Τρ]εἴπῖζας Ίερες εἴ 
ἰμσιμῦτο. Ἐί εκ Πς 0511 Ἠ]ιοάϊσίιπϊ 
νους, ασ. Ἠ]οεχ Αγίςιορμαπῖς Ῥε]ο]ῖαςίο 
ἑπαηςέαΠε, οχρ]εαπέας Ῥανοσϊηϊ εί Ένς- 
ἑαἰμἩ Ίοσα 5αρτα ἀῑοία. Ὑτάεο Ίαπα πίπς, 
Ἐτοάτουτη ἆο Ό]ψτηρο τοσίε εοσ]{α»»ο: Ἠὰς 
επίπι Ἱία Ἠαδεί: Ὀλύμπου µιμήματα, Ὁ- 
Ἰγπαρί, εἰατῖ εν]οϊπϊς, οα]α5 πηεποϊη[ε Β]αΐο 
νόμων Υ’. εἰ Ῥ]αατοηιις περὶ Μουσικής. 
Οµάπ οἱ ἶρ5ο ΟνΙάία5ποη 5επηε] τι] Ερ]εἷ- 
πῖς πποπαϊηῖέ, ἄε Ῥοπίο, 1. 111. Ε)ες. 5. 4ἱ 
πιοπι Οηοπίαεε ιπιοζριις χι Οηρ]ιεα {α[ἶδ: ἴπ 
Ῥηγηπα πες ὁαίψγιηι ἑαΐς Οἶγπαρας εγαί. 
Έτ Μοίαπποτρὴ. 1. ΥΙ. Ἐαὓ. 6. Ππη γιτῖ- 
οοἷσ, δι υαγωπι Λιηιῖπα, αι. ΕΠ δα- 

ἐψτὶ Γραΐγεδ, εἰ ἔιιο φιιοφιε εἰαγι Ό]γπι- 
Ρις, ΕΙ Ἀπιρ]ιὸ Πεγιπί. Παγπεδ. 

ΜΠα]ϊπα Οὐλύμπευ, αἱ Πο Υογςια5 οἵέ, οἳς- 
πέ Ῥταοεάσπίες ίτο», ἀαείγιοια». Πεαίή. 

Ἐπσιαδας ἵπ Ἠοπαςγ. {ο]. 27. π. 45. 
Ἡν δὶ καὶ αὐλητὴῆς, ὀνομαζόμενος Ὄλυαπος, 
οὗ µέμνηται ὁ Κωμικὸς (ΑἈτϊδίορα. Επ, 
ν. 9.) Τίοπι {ο]. 1175. Ἰϊπ. 63. ᾖ᾿Ἰστέον 
δὲ, ὅτι Ὄλυμπος μαἳ κύριον ὄνομα ἦν αὔὐλητα 

φίνος, οὗ νόμος ὀδυοτικὸς περιήδετο, χαθὸ ὅὃη- 

λοῖ καὶ ὃ Κωμικὸς ἐν σῷ, ξυναυλίαν κλαύσω- 
μεν Ὄλυμπου νόμῳ. Ὑἱά. Βεμο]. αἆ (οπηῖ- 
οἵ Ἱ. Ἱ. ααεπα Ίοεασα εἴανῖς δ]άας ἵπ ν. 
ξυναυλίαν εἴ Ὄλυμπος. Ίμοςο ῬποΠ Π]ε 
πποπεί, ΟΙγπιραπα {αΐσε ΠΡ]είπεπι, πατ- 
γε» ἀῑκαιρα]απι, εαῖ εί 1ρ5ῖ Μιρίσα οσί- 
Ώυπα αἰωα]ετῖε, ειαπάειππααε ἵπ Εητγσῖα 
Ἰπνοπῖςσσε πηοάος Ερίαγατα, πηοάσδαιιο Τ- 
σαῦτος φοτῖροῖςςα,. Ἀεὰ ἵπ αΙίεΓο Ίοεο Τθ- 
{οτι Βι]άας, οσα {μῖςςα ἈΠαοπὶς Πάπα 
(5ϊ νοια οξί Μαίονος Ἰεοίίο, α Ἐιρίετο ε 
ΊΠ5. Α. τενοεαία,) ΝΤγδυπη Ροδίαπι Με]]- 
εσπα οἳ Ἐ]ερίασιτη, αἱοἴοτεπ ἸἨΤιδίοσς, 
αα Ρι]καίῖοπε Ῥεταραίυτ, εἰ εἶας, ααα 

ο σαπία. Είαγητη οοπρίθί, ἀῑείρι]απα οἳ 
απιαρίαπα ΜΠαίογε, απῖ Ρεπετο Εαεγί δα- 

το τας, αιά]έος νοτο οί ΒΠις Ἠγρασπίάϊς, 
(ᾳααπι (παάϊῄοπεπα 5οηυῖίατ Απάραίεγ 
Τηεςςα]. εκ πατταίαχ Ἠγρας- ὃ 

ΙΣΤ ΤΝ 

Ωιαπάο {6 ἀεαταπα ]αάϊοίαπα εκρεςίαν1έ, 

ης πποτίοπι ΠΠ Βονῖςςο,) οιπάθππσαο νίκ- 
ἴδςο απία Ῥε]]απα Τχοαπυτη, α 4Ο 1ΠΟΠ8 
ἸΗγεία ΠοπισΠ αεσερεΠί. Ἰάεπι Βιήάας 
πιρπίίοπεπα αποαιιε {αοῖς Ο]γπαρί ε ῬΗΣγ- 
σἷα οπἰαπά1, Παπ]οσῖς, ΕΡίοϊηϊ5 ἐεπιροσῖρις 
Μτάσε, ΒΕΠ (ποτά. Αροῄοάοσις ἵαπ Β]- 
Ρ]οίποεσα αίαιιο Ῥαϊαρμαίας Οἵγπιραπα 
Ματεγα» ραΐτεπα Γαοϊαπί. Ἠἱά. αἆ Ώ]απι 
ΠΠ. Ἠενπ. ἵπ ποία. Ὠο Ό]γπιρο «οη{, 
4πσοᾳφαο Πἰλοβρίπυτα Τ,εοί. Απίάα. ΤΝ. 9. 
εο]]. Βατη. Ῥειῖά ΜΙςεεϊ]. ΥΠ. 19. ΟνΙ- 
ἀῑας ε]αςάσπι Οἰγπιρὶ πποπαϊπῖε Μεία- 
πΠοΤΡΗ. ΥΠ. 592. εµππ(Νε πατταί Πενίςςο, 
επι ἈΠατεγαπα Ῥτοροερίοτοτα γ]άϊοεί οιίο 
Ρτϊναίαπα 1π ορτίαπαΐπε οσα Αρο]πο -α- 
Πς 6αρετήε οε]ευταῖο, οα]α5 εβϊσίετα (αι]- 
απη τοσαπεῖς ΑΡοϊιίποτα, αί ἆᾳ Ίατο τοπαῖί- 
τας) τερογῖτε Ἰἶσοί ἵπ 1 αρρετ Ταείψ]ῖο- 
ὤπεσα, ταρῖ ἆ4ς Αροϊῖπε ασίίατ. Τίσπα 
εοπξ. ΟνΙάϊαπα ἆςᾳ Ῥοπίο ΤΠ. Ἐ]εςσ. ΤΙ. 
Ίος εετίθ 6 εοιηπηιιπΙ Ὑ ν. ὮΤ. 5εηίθῃ- 
εἷα οοηρίαί, πες Ῥητγσῖα Εαΐσο οεἰερτες 
Μιιείοο», ἩἨγασπίάρια, αι 5εεαπάπη 
ἍΤατια. Ατιπάσ]. Ἑρ. Χ. (εππροτο Ἐτίσ]ι- 
Οπου, Οε]απῖς, ατρο Ῥητγσία, Ερίας ο 
πποᾶο» Ῥητγσίος ρεΐτηας πατταίας Ἰηνεηῖς- 
5ο, ἈΤαγγαπῃ, λίας ἨΗγασπίάϊ βΠαπα, ααῖ 
αἶϊος οχοοσΊανΙί πποάο» (Ῥαμραπ. Γπος, 
Ρασ. 572.) αίηαο Βδιπ]ατα 6ετα αποίαπα 
τοροτῖςδε {ετίατ, (Α{ἨοηΠ. ὨΙρΠοξορΗ. 1.. 
1Υ. ρ. 174.) αίᾳαο Ἠα]ας ἌΤαγδγα απιαδὶ- 
απα αἴηαο ἀἰδεῖρι]απι Ό]γπαραπι, 4ε (πο 
τποᾶο ἀΙκΙπαμς, (οοἩ. Ῥαιδαῃ. Έπος. Ρ. 
875.) Ῥ]ητα ἆε Πὶς Ίεσοτε Ἰεεί Ῥταίοτ 
Ῥ]ηίατοπαπα ]. Ἱ. ἵπ Αἰποηεσί πιοᾶο οἴ(αιῖ, 
1, ΧΙΥ. 5. Οσα Ἱίαφαο ε5ί, ΕὈῖατα 
Ῥμτγσία Ἱπνεπίπτη, απ εατα οετίο Ἰπάς Ιη. 
Οταεῖατω (ταηδ]αίατα 6556. ὉὈπάοα αραἀ 
Οταζο» αίαᾳαε 1μαάπος φεπρίοτε ερία 
ῥατύατα, Ῥ]τησία, πιοᾶϊ Ῥ]γησίϊ, δαγδατὲ, 
οεσµσγπί, ἆε αια το νἰἀεπάις 8ραπῇΠθ- 
τηῖις αἆ Οα]Ηπιαςὴ. Ἠγπιη., ἵπ Ὠίαῃ. 945. 
ΡΙ νοτο 5ἱπσι] ροδίαε Τ,απῖ αἴααε Ογαςϊ 
π Γαμι]α ἰδία παιταπάα ἀβεγυπέ, 14 ταῖ 
ΠΟΠ εδ. Ἠας πιοπυῖ Ἱπρηπαῖς τοβήσδς, 

ο, 

8 

ο. 
ο. φας 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ. 4δΦ 

“Α σ Ἕλλαδα πέωπει, 
Ἐλεφαντοδέτων πάροι»εν 

Δόμων' ὃς τᾶς Ἑλεένως 

Ἐν ἀντωποῖς [λεφάροισιν 9855 

Ωιοᾶ {ο πι ἀτασῖαπι παῖςῖε 

Απίο εΡιιχποθας 

1λοτηο, 01 Ἠεί]οπα» 

Τη αἆνοτςος οοιι]ο5 

απῖα αρα. Ες ἀἱβιοι]έαίοπα ν]άείῖπ ν. ὥρυ- 
γίων, θαοάᾶ, πέ οπππῖπο Ες . Ὦ. ερί(]λο- 
έοπ Γσίάαπα ε5εε νἱάσίυσ, Ἱέα ἴ]α παῖπιυς 
εοπναπτο ΗΡΙ]5 Ο]γπαρῖ Ῥυίαί. Ώματε ]ο- 
σι Φρυγίοις, Ῥτουοεας α4 δαϊάαπα, (1. 1.) 
πρί ἨΤγοας παίῖοπο ἀῑεϊίατ, αἆααο Ονῖά. 
Ῥοπί. Ἱ. ]. αὈϊ Π]άπα ποπ Γαΐςεο ΒΗΙΥσΕΠΙ, 
Ἱπάϊσαίασ, εἶας ο φοηίεπίία. δε 4ο Ἠος 
πηΙπῖπηο ἁωρίίαπάαπι, αἴᾳιο 5ἱ θ55εί, {ᾳ- 
ΙΏΘΏ Φρυγίων αὐλῶν Ίουυπα Παῦεχεί. ο 
Ῥαεο]. 19Τ. 5ᾳ. Φρύγιο αὐλοὶ ἹεριπίαἨ, 
ος Ιριάεπα 169. βλαὶ Φρυγίαι (πιοάί ΕΒΗΤΥ- 
σῇ, ΟνΙά. Ἐαςιι ΤΝ. 914.) Ἐαπάεπα πιο» 
ατα Ῥμγοῖαπα Ῥοτρηγτίας νοσαί βάρβα- 
ρον. ἩΒί µέλη βάρβαρα πίτα ἹεσιπέΙἨ, 
1ρ1. Ταας, 1557. εί Ῥαοςμ. 1099. Θεά 
Ῥμτγνσεπα πα Γμΐδεο, ἰδδίαίαχ αποααε 
Ῥ]αίο, Ρ. δ67. Ο. εἰ (Ίεπιεηπς Α]εχαπάτί- 
ης, Ρ. 996. Ὦ. εί ρασ. 607. Ο. Έοττο 
ἩΗοαίΏῖας πανυ]ί Οὐλύμπον, Ἡέ Ἠ]ο ΥεΥδα5 
5ἷς, οἶσοαί Ρτασράσθηίες ίπο», ἀασίψ]ῖοις. 
ΒαπΠ6 {γασίοιι5 5ΟΓΙΠΟ [οπῖσαηα ΓΟΥΠΙΑΠΗ α- 
πϊ(Πέ, ΠΟΠ Ίέθπα Οοπιῖοας, αΎαατε (αέ οὐ]- 
έαι πποηθαπης,) 1π Οοπηῖοί Ίοσο 5Ἡργα ]αι]- 
ἀαίο πα] οοτἰσοπάαπα, οοη{, Βτυποκ. 
αἆ 1Ἴλαπα Ἱοσαπα, αίᾳαε Τοιρ. Ἐπιεπάἆ. 
ἵπ θαἱᾶ. Τ. ΤΤΙ. ρ. 155. οί ἵπ 6υτίς πον. 
Ῥ. 101. πεζια Βυῖάας πε(αο Εωκιαίμῖας 
1. 1, αὈῖ Ἠαπο γειςυπη αἱ]οσαχιηί, ΕογπΙᾶΤα 
1οπίσατα Ἠαδῦεπί. ---- βάρβαρα οι Ῥτο α- 

νετυῖο 5απαῖ, νο] µέλη σαρίη{ε]]]σί Ῥο55ο, 
Ίαπα οὐδετνανίέ Ῥτοάσιι» Ἡ. Ἱ. συρίζειν ΡΤΟ- 
Ρτῖα ἴρϊ]ατα, ἀεϊπάς Πδίι]α ο8ΏςΥο, ἀπάς 
σύριγξ Ἠρδιι]α. Ὑἱά. ᾳποᾳαθ δαρτα αἆ ν. 
250. οπππίποαιε Ἰπίοτρτείες αἆ ΤΠουυτ- 
{ππα,, Κάλαμος αἱ Ἱ,αι. οαἱαπχας (Υ]χσ]]. 
Ῥυισο]. 1. 10. ΤΙ. 54. ο6ί.) οἴαπα ἆς ἢς- 
τ]α αἀμίρογὶ εοἷθί. Πορβα. 

6168. πλέκῳν. 0οὰά. Α. Ὦ. Ο. πνεων" 
ααοά οδί, ορίποΥ, ἐμπνέων καλάμοι. Ὦτο 
Ὀλύμπου Ἠεαίμῖας Οὐλύμπον. τεςί, ογθᾷο. 

ν ΙΤ. Ματᾖῇ. 
σλέκω. οι κἰσηϊβσαι βδία]ας οοπι- 

Ο]γπαρί Ἱαδοετοηέ, 5οἆ 5οπος α Πςέα]α οΚἷ- 
{ο πηοάιι]ατῖ. ἈΝοππας, ποπ 5Ρογηαοπά5 
ααοαά Ιπσιαπῃ αιιοίος, Ῥ. 91. 9Ίλυ µέλος 
πλίξωσιν. Ῥ. 96. πλέζας πέν µον ὕμνον, Ῥ. 
99. σλίξως κῶμον ἔρωστι. Ῥ. 152. εἰ μέλος 
ἔπλεκε κΏρος. Οπεῖας αραιά ΑίΠεπαυπῃ, Ρ. 
600. ὮὉ. πλέξζανσά ποτ᾽ ᾠδά.ε. ΜΜ. απιΏο 
εέ ΤΗ, Ῥ. ᾳπνέων, ααοά οξῖατα πδα Ῥοδία- 
τάπη ἀθίοπά] Ῥοςςοί. νίά. Ερίσταπαπια Α]- 
οσῖ ἆο Ἰοτοίπεο Απίποιοσ. ἩἨ. Βίερῃ. 
Ρ. 14. εἳ αΠιά ε]αδάοπι ἆε Ἡορίοάο, Ρ. 
97]. Μιας. 

ὅτ9. 55. εὔθηλοι] Μαπαπποςα, ερί(μείοα 
ΟΙΠΩΠ5, αἆ Ρϊησιεάίπεπι δρεείαη», απ]α, 
αδί Ώοπα ραδειια δαπΐ, Ρ6πε πι σῖζα ναςςαξ 
ΏΊαΠηΤηας Ἰασίε Ῥ]επας Ἠαβοπί. Φήλη οηἴπῃ, 
πάς Ἠος ν. θδί οοπιροδίέαπη, Ῥτορτῖς οδε 
8Ρεχ, εχίγοπΊα ρᾶΥ5 ΤΙΑΤΩΠΊΣ:, θ6ἳ ΟΠΙΠΙΠΟ 
ΤΙΘΙΩΠΗ8, Ὅτε κρίσις ----Ὑ. 415 5ΙΡΥα ΤῃοΟ- 
πι ῖπηας 4ς Ἠος Ἰμαάϊσίο. Όάπι ἀ4θα α ία 
ἀαάιοϊαπι ἆς ρυ]ομτϊιιάϊΐπο οκδρεείατεΏξ. 
Πέμπει, «Ἀαδα {πῖς, αι πηοία5 Ἠάο νεηῖς- 
Ώ, 5αρτα ν. 615. Ἔμολε. δεᾷ οπῖα Ύε- 
ης Ρτα]αία ἨΠπεινα αίᾳιε Ψεπετ 6ἴιπα 
Ἠας τηϊςῖέ, Ἡ, ]. εδί πέµπει. πώροιεν, πρός. 

Ηορῄι. 
689. Ἐλεφαντοδέτων Σόμων] ος πποάο 

Ἠοπιεσις Οἆγς». Σ’. ν. 79. ἁοππιπα Ἠπεπε- 
Ία1 ἀεςοτῖβῖε ----δώµαωτα ἠχήεντα Χρυσ τσ’, 
Ἠλέκσρου τε καὶ ᾿Αργύρου, ἠδ Ἐλέφαντος, 
είο ᾖἨἈγοῖκσις. ᾿ 

589,55, Ώοπιας ἨΠεἶεπα νοεβέυΙ ἐλεφαν- 
τόδετος, εΏατο (ἔλεφας, εἰερῆας απίπια], αἲ- 
απο εὗισ,) οωάισία, οχηαία. Πεουτί 1η 
ππσπίσπα Ίοεις ε1οπαετῖ Οἀγς55. δ. τ9. αθῖ 
Μεποε]αί ἁοπαις ἀεδοηδίέας, «µθπα Ίαπα 
οχοϊίαξπῃ γἱάσο  Ῥτοάφο αἆ Ἡ. ]. Σώματα 
ἠχήεντα χρυσε τ’, ἠλέκπρου τε καὶ ἀργύρου, 
δ ἐλέφαντος κ. π.λ. Δέδωκας, Ἰπδά]]αρας, 
Ἰηδρίχαρας. Βλεφάροισιω (ὄμμασι αέ φξξ- 
Ρίας αραιά Ροξία5,) ἀντωποῖς οεευτγθηέῖ- 
Ῥι5, αἀνοιρῖς, ορρος!ςἶ5, αμῖα απποτ οκ αᾱ- 
ρεσείι παυ{ιο οσΙ(Ητ. αὐτὸς Ὁί ὃς απίεα αἆ 

Ρίηρετε, αμα Έοσπηαη οἱ γίπῃ Μθίατωτα Ἐαήάστα χείοιή ἀθροί. ᾿Εστοά».ε, (οι. 
ον ο ιν. ΗΠ2 | δα δν) ον σι ἡ . δὲ 

η νὰ 

ο] 6 ; 
4 1 ἁ.- 
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ΕΥΡΙΠΙΔΟΆΊ 

"Έρωτα δέδωκας» 

Ἔλωτι ὃ αὐτὸς ἐπτοάδης. 
“/ / ”/ ς .δ λ ὸ ο 

Ο)εν έρις ἔρυ Ἑλλάδα συν 90βι 

Μαυσί τ ἆγει 

Ἔς Τροίας πέργαμα. 690 

590 Ἰὼ, ἰώ' µεγάλαι μεγάλων εὐδαιμονίαι. 

Τὴν τοῦ [βασιλέως 

ΑΠΙΟΓΟΠΗ 1π]οεῖςεῖ : 

Απποτο νογο έ 1ρ5ο Ρεγου]δις 65: 

Τ]πάο ἀῑδοοτάῖα, ἀῑδεοτάῖα Οταοῖαπα ομα Ἠαρεῖς, 

Έτ πανῖρας, ἀιοῖς 

Λά Ῥείσαπια Ττο]α». 

690 Ίο, 1ο. ἹΜασηα ΠΙΔσΠΟΓΗΙΩ διώιί {ο]οΙ(αίος. 

Ἠεσίς ᾗήΐαπη. 

Ῥτο ἐπτοήβης) οοπσίετπαίας, οπρέας ϱ5. 
σ). Ἱπίτα, ν. 1099. αΡὶ εσέ σσοεῖσθαι, 601- 
φίογηατΙ. Ώιπο 56η5Η τουσ ἐκπτοεῖσθαι 
Ογε]ορε 185. ιρῖ ἆε Ἠε]επα ἀῑσίίας, αἆ- 
ρθοίι οαρία, Ἱ. 4. ἐκσλήττεσθαι, λίαν »αν- 
µάζεν. Πορ. η 

585. δε] Τμερεπάμπι Ἠαιά ἁαὺίε οὗ, 
αδί. Μιας. 

585. ὌἜρωτα δΐδωκαε,] Πέπωκας, ἨῬετῃ. 
Ματ. αγ. Τμεοι. ΤΝ. 7. 3ου. 

δ87. ἔρι έρις Ἑλλάδα] Αἀάπιῖςί ἔριν Ἑλ- 

λάδα οχ Οοά. Ὦ. οἱ Αἰάϊῑπα. Λατ]. 
ἔριε, ἔριε] Πτα Ἐάϊᾶ Ἠεοοεπίοταο, ηΟΠ 

ἀῑςςοπίϊοπίο ΝΤΕ. Ἐ,. Ἐν. Αἱά. ἔοις, ἔριν, 

ααοά τεήπεπι Μ 5, 6. οἱ 1Ην. ΕΤ. 
Λ41.5. 

δεν ἔρις ἔρις] Τία οἳ Ίερας, εσί {ΠΙΙΠΗ 
επωρ]ιαίῖσα τοροίο: ΑΙάϊΙ νετο εὐἀΠΙο εί 
Ἐταφπηῖ αριὰ Ῥας!]. 1534. Παῦθεί Ἔρις ἔσιν, 
οἳ {πω Ῥτοάαϊ Νοία Ίοεαπῃ αεί: Ἔρις 

ἔριν γεννῶσα 5αραμά[ο, Ί]]α Ἰπίοτ ἆεας 4ε 
Ρυ]οἩτϊειάῖπο οοπ{εη{ῖο Ἠος αἀνετις Τ{ο- 
Ίαπος Ῥε]]απῃ εμδε]ίαης, είο. “Ἑλλάδα, 
Οταςσος Ῥεϊποῖρες: αλῖ 5ιε: ἔᾳιν Ἑλλάδα, 
Ῥάσπασες Θπαςο5, οἶνε Ῥε]]ωπι Οταουτη. 

2αγπες. 
ἔριε, ἔριε,] ας Ἰθο[ῖο 5ἳ εδί Υετα, (ιιατά 

1 τῖ τοσσπ{ίοτος Ἠαβεηί, ποῦ ἀῑδδεπ[επία 
Μ5. Ε. επιρηαςαπι ασποδςο τερείῖο- 
Ώοπ., ααεπιαάπποά πα 5αρτα, Υ. 185. ΕάῑΙο 
Αἱάΐπα, αἴηαο Ἐτασπαϊ (Ῥαρ]. 1524.) Ἠ8- 
Ῥθί ἔρις ἔρι, ααθππαάπηοάσπα Ματκ]απάις 

: εἀϊᾶϊς, αἴηαε τεϊπαίαν α Μ5. ϱᾱ. εἴ 
11Ρ. ὮῬ. Ὠἱεοσγαάία αἀἰδεογάίαπι (σγώσαπι 

ο μπι ]ιαδῖς εἰ παυΐσις ἅμοῖ αἴ Ῥεγσαπια 
Ίγοία. δεὰ Ἐοεμ]ετας εαπω Ἱεσίοπετα 

δ 

πσοιώμεδα. Αριᾶ Ὑσίονες Ίοη 
ἔ,ά] υἴρρε αυ! {α]ες Α [αος, 4ωἱρρο αμά ο]ος Αοιυς, 

ΠΟΠ Ῥτοβαί, Ῥιαίααθ 5ΕΠΣΗΠΙ ϱ556 ἨὨἰπηῖς 
αισφίέππη, πες ΥθγυτΏ, πωυ]έοηιο ο Ἱπηρ]]- 
εἴοτθπῃ εοηςοί 1π νοτρῖ5, υέ γα]σο Ίεσιῃ- 
{ατ, Ἰαΐοτο. πίτα αποθμθ, ν. 1989. τε 
5ρτα 432. οἱ Ἠὶς τοσυγγῖέ {α]ῖς τερεΒῖο επι- 
Ῥλμαιῖσα. Έ πατε Παρθηίος ἵπ Κοσμ]οτί 5εη- 
{επίαπι «οἀο. "Ἑλλάδα, ρτϊποῖρες τα- 
εἷα οαπῃ οχοτεῖέα. σὺν δορὶ εατΏ αγτηῖς, αἲ- 
1ηαίΟ5. ὉὮο ν. δόρυ ν. 5αρτα αἆ ν. 80. οἳ 
555. Ῥτορτῖο οί Πσηιπα αιοάν]ς Ἰοησπη 
αίᾳαο ἴθτες, Ἠίπο ρεοι]αγίετ ἆε Ἱασία, 
Ἱίοπα οχοτο ια, Ῥε]]ο, Ῥτα]ίο ἀῑοιΙτιαγ. 

Μορ. 
ἔρις] Τὴν ἐριστικὴν Ἑλλάδα ὥς που καὶ 

πόλεμον ἔριν ἔφη τὸν ἔριστικόν" 
δο[ιο[ία»ί. 

5809. 55, πέργαμα.] Τροίας αἱ Πηίτα 1276, 

769. ἡ Πέργαμος εδ Ρ]εγαπ]ᾳαε Έτο]α, 1ρ- 
5αή116 105, ΡΙΟΡΓΙΕ ὠκρόπολις Ττο]α:, 564 τὰ 
πέργαµα 5ιΏῖ ΟΠΩΠΙΠΟ αἴζθ5, ππμγῖ, ΘεΠο]. 
αἆ Ῥμαπῃ, 1189. περγόµω», τῶν τειχών. 
Τηΐτα, ν. Ττ5. οἴαυίπιιας Εαδια(Βίατα αί- 
αὖε Ὀ]άγπιαπη αἆ Ἡοππεταπη. «απ ἴπὰε 
αν. 590. αοοθάιπέ ο Ιοησίπαιο Ο]γίατῃ- 
Ἠρδίσα, Ἰαυεπίετααο είῖατι Ὠμπο Αοίπα 
Τοτιῖπω Ἠῖςο ΙΠεΠοαΓΕΙΗ, αιιοά εἰ ΦεΠ1]]ο-- 
τας ἵπ ΤΠα]µα {εοῖί, 5εά επι Ῥατηεεῖις 
αἴᾳας ἘΚοεµ]ετας, ν. 607. ἆοππαπα Θπα 
εοηρίπαπί, εσο ϱο5 5εᾳμέας Ίάεπα {ες, 
(παπΠαιιαΠά Ώρσατο ΠΟΠ Ῥοββπη, ἐαρατῖ 
ΠθχΠη οτα(]οηῖς, εκ Ποδίτο οοσῖ(απάϊ τηο- 
τα, οµπη ΟἸγιατηπορίτα ΕΕΓΠΊΟΠΕΣ, ου] ρας 

᾿ἀποῖρίε Αοιις «οτί, αἆ γεια ΟΠοχί τ]- 
: ασ» ο η 
Ώπια τερρ]ε]απί----Ὄρνθα μὲν σόνδ αἴσιον 

. ον " ο 

ἁϊα εταί 

ον η 
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Τὸ ” νι / 1/ 3 λ 
ετ ΙΦεγενειαν, ανασσον εαν, 

/ ΄ 

Τὴν Τυνδαρέου τε Κλυταιρρήστρα», 
Ὡς ἐκ μεγάλων ἐβθλαστήκα- οι 

9 3 τιν . ] / / / 

ὀνδ σ, επε τ ευμήκεις Ίκουσι τυχας. 
/ σα 9 ’ 

Θεοί γ΄ οἱ κρέίσσους, οἱ τ' ὀλθοφόροι, 
Τοῖς οὐκ εὐδαέμιοσι σῶν 

Στώμεν Χαλκίδος ἔκγονα ρέμµατα, 

ναών. 

60ο 

Ὑιάείο ΤρΗίσεπίαπα, Τοσίπατη ΠΊΘαΠΙ, 

Έτ ΟΙψιαπιποδίαπω βΠαπι Τγπάατεῖ, 

Ωιοπιοάο εκ πιασπῖς ρατοηίριις παία; 5ιιηΐ, 

595 Εί αἆ Ρτο]ῖχαπι ογθοία ΓΟΓΕΙΠΑΤΗ. 

ῬΏοεογυπῃ Ίοςο 5απί Ῥοίεπίος, οί 

Τϊπιις Ώοαίϊς τηοτία] ρις. 

ΟοπβΙδίαππις, ἠῖο 0 ΟΠα]οιάῖς Ε]ας αἱάπηπα», 

οαπΏ15, ποπ οοηςΗέαοραπέ, 5εἆ Ῥοβῖιις τείῃ 
Ῥτοροβίτατη 5Ρεοίαίοτῖρας Ἱππα 5ετίε οοΠί]- 
πηπαῦαπῖ, Ἱία, αἱ Ιπίεστα αοεῖο νατῖῖ εἰιοτί 
οαπ{]οῖς εσ5θοε ἀξμποία. ν. Κοομ]σταπα ἴπ 
Ῥταίαίῖοπο αἆ νογδίοποπα {αρι]α ποδίτα, 

ΜορΙπ. 
690. Οπογας αἀνοπιεηίεπα ν]ἀοί Ο1Υ- 

{βεπιποθδίταπῃ. οεᾖίετ. 
Ἰὼ Ἡ. 1. ἴαπα Ἰαρήίαπα ατα αἀπιϊγαί[ῖο- 

ΏΕΤΩ 5ΙΤΗΠΙάΠΑ ρτγοςῖί. Ώε Ἐνπάατο, Ο1γ- 
ἑπωποδία, σα. ν. 5Ἡρτα ν. 49. 5α. εο]]. 
55. βασιλέως, ΑςαπιεΠΙΠοΠΙ5, Πορᾖ. 

599. Ιφιγένειαν] αοτῖρ. Ιφιγέννειαν, ΕΙΙΤΑ 

ἀαρ]μοὶ ν. αιαεππβάπιοάιπα αριιά 39δεμγ- 
Ἰάπα ἵπ απαραςίο εἴχοα ΒΠ. «δαπιεπιπο- 
πι, Ιφιγέννειαν ὠνάξια δράσας" υὈί, Ῥατίίες 
αἴαιο Ες, οποία οππα ΙπΏΡ]ΙΟῖ ν΄. Ἠ1θ- 
1ο ἀθβεῖεπίε, τέ οἱ ΠΙΟΣ, εοάσπω ἀταππα- 
{Θ. Οµῖς νοτο ποδοῖε Ῥοδία», ΙΠΕίΟ ϱ0- 
σοπίε, 5αΡϊδοίππς ἀιρ]ῖσατθ οοηΏ5οπαηίθπη 2 

ΗαγΚ1. 
Έτο Ἰφιγένειαν Ίοσο πηδίτί οβδα ΙΦιγέν- 

νειαν ΟΙΙΤΠΑ ΜαιεΙαπᾶο. ἐν μεγάλων ΤΘ{ΘΓ 
αἆ Ἠ]α]ογος, {απ ίαση, φίτρεπι, ε αα 
ευπίέ οτἰιπᾶα. μέγας αἱ απίθα, Υ. 590. Ἱ. 

ο. ΠΡΙ εὐγενής. Ἠορβι. 
κ ο 904: ἐθλαστήκασ. ] οοά. Α. εκθλαστη- 

κασ. ἛῬεπο. νιάο Ἰλοτνί]], αἆ ΟΠατιοῃ. 
: αν δτ7. εί (ᾳ5ααῦ. αἆ Αιοπαράσα 

1Η. 15. Ρ. 112. ἨΜαγΕ. 
βλαστήκασ᾽] ἀῑδοε Ρτο βεβλαστήκασι. 

ο ἑβλαστηκότες ερ αΝ 

χης, οσοι». εί Ἱία ΑἸοαϊίβρήτοα ΤΠΙ. 67. 
ΤΠρδοσγίαις ΙάγΗ. ΧΤΥ. 95. Τμεἵαπ. Ὠϊ- 
8ἱ. ΝΠετοίτ. Ι. Θεά απ τεοίε εὐμήκης τύχη, 
Άγοσεγα ]ογίέωπα ὃ Ἐτοχίπαιπα εί εὐμεγί- 
Ἆεις σύχας. Τιεσί 4ἀοᾳμο {οτί Ῥοτεςί. 
-σιν» ὑπερμήκεις 9) Ἰκουσι σύχας. 5ορά πας, 

αΏσαιιο Οοά1τεῖρας, Ἱπερτία δαηί. ανλῖ. 
Ῥοξία ἙῬ]ιίατεπίι ἆᾳ Εσι]. Ῥ. 607. Ἐ. 

αιῖ ο5ι Ἐπιροάοε]ος Οἰεπιοπίίς Αἱοχ. 
Φίτοπ. ΤΝ. Ρ. 569. ἍὮΡογ. 

εὐμήκεις σύχας.] Φ]Ο ὅσσου µήκεος ὄλβου 

ΤΠ Ἠρχαπηείτο αριιὰ Ῥ]υιίατοπιπα 4ᾳε Εκαῖ- 
Μο ἵπ Πηθ. ικα. 

ΡιβΠοῖ Πας εδί εὐμήκεις --- τύχας.] ἨΝθ- 

εοἴεραπαῃ απ αδῖ οσειτετεί εὐμήκης τύχη, 
ααοά Ρορίθα υΙάϊ πες α Ματκ]απάο 5ἴ]εῃ- 
Πο ρταεγπΙῖςδιΙπη. 

896. 5, Ίτι οἆ. Φ4ΌΠΠΙ ΙΠπνΘΠΙΘΏαΠΙ ἤσσουσι 
Ῥτο πΠοΡίτο ἤκουσι, 41ιοᾷ Ρτο ειτοτε {γροστα- 
Ῥ]ϊςο Ἠαῦθεο. Ὑοετρα 5εαιιοηίία νετέαπθυτ 
α Μιδρτανίο: αιῖ ορίδις εί ροίεηίῖα εκ- 
οε]]απί, ὮΏοογιιτη Ίοοο α (οπίοτίθας α- 
Ῥεπέωτ. Έππι 5οᾳμυίας εδ Κοεμ]εγις: 
(αιίεν φολείπεπι άἱθ (γοβδετι ιά Ιεϊε]έπι 
ἄεπι ππἰπάον οἰἰολἰίελεπι δίετὀ(εμεπ. Ἀ6θ- 
«οἷο αιποπιοάο Βατπερίῖας γετίεγε ροέετίε: 
2Ο1ἱ διιέ μοίεπίεδ, εἰ ἰαγβίιιίι ορεςδ οτι 
εἰἰοῖδις πιογίαϊδης. Ἐπ Ῥήρίπυς: «ῆ 
Ό6γο ΠΙίπο Τίς υαἶοπί, ορίδιω Λιπιατιΐςν 
πιο ἴηγεἰίοε ασ «4ἐμγεβδοδ (δεπίζπια) ζαία 
κιιὀ[ευαπέορε. Οιοᾶ, πϊςὶ οπιηῖα πο {α]- 
Ίαπε, Ῥρίαπε ποιπ αυωαάταί Ἡ. Ἱ. Ἐδαπι 

Ὑ π ο ο. Ἅαγπιες. Ῥοβίετιας σοφίας οςί Κοεβ]ευπι, Έτο- 
(ως, ρου τής | “]. δίο Ίορο. Ρτο νυ]σαία ἐ- ἆθιας: ὀλβοφόρο, φι δάρε οπιΐπες ἀῑίαπιί 
. 'σήκα ----σ, ἐπὶ, εἰο. Ἠορ[η. ασ ἰοοιφίείαπέ, πιεφιιε ἰάεἴγεο Τεῖῖοεν επἰσίῖ- 

ο ποβ ώμηκος-- τύχας.] ΌὈἱοκσα: εὐμή- πιαπάο. Ἠορβι 

-“ ἳ ΠἩ]ῃαδ “ ο Ν ν΄ .. 
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Τὴν βασίλειαν δεζωμε» ὄγων 

ΕΥΡΙΠΙΔΟ4Υ 

600 "Απον μὴ σφαλερῶς, ἐπὶ τὴν γαιων, 

᾽Αγανὼς δὲ χεροίν, μαλακή γνώµη» 

Μ/ τα Εεήση μοι νεωστὶ μολὸν, 

Το ών, σέκνον  Αγαμεμνόνιον. 605 

Μὴ δὲ "όρυδον, µήδ ἔκσληξω 
605 Τα ᾿ Αργείαις 

- ”- / / 

Ἔνίναι ξείναις παρεχωμεν. 

Ἐκοιρίατωις τοσίπαπα ουσγα 

600 ο 51ο, ποπ Ἰαρτῖςο, ἵπ {6ττατΏ, 

Ῥ]ασῖάε νετο ππαπ]ῖριας: ίοποτα Ιπάο]ο 

Νο οοΠςίθΓΠοΘίΙΙΣ τοσθῃς αἆ ΠΟ5 νοπῖοης 

Πηπε]γία β]α Αραπιειηποηϊς; 

605 Ἄεηιο {απηι]έαπα, η Θ( 110 ΕΘΓΓΟΥΘΙΑ 

Ατοῖνις 

ἨἩορρῖία Πορρ]εῖρις ῬγανεαπηιΙς. 

596. Ιηίαχρτείος: φιῖ ορίδι εἰ γοΐθ- 
εἷα εποεἰ]ιπέ ἍἸλεογιπι ἴοσο α ἰθπιογίθικ» 
Ἱαδεπίι. ΌἸιας. 

597. Ἀνατῶ».] Ώατο ΏΟΠ Ονητῶν, ο 
ἀῑχοτῖί, σὴν, οἳ ἐμην, οί μµαλακῇ γνώµη 2 

γιάε 50 ν. 940. Μαν]. 
δ98. Εσιηῖπα ο Ολα]σοῖάε οτία οἱ 1ρί- 

ἀεπ οἀωσαια νοσαπίιτ Αρέµµατα ἔκγονα 
Χαλκίδο. Ἐκ Ἠῖ5 επίπα οοηδίαδαί ΟΠο- 
χηδ. Υ. 5ωρτα αἆ ΑτσιπισημΙ, Ρ. 6. 
ορέµμα αρνί ἀε απ]ππαΗβις αἀμαρείατ. 

Ἠογ[η. 
599. διξώμεϱ᾽ ὄχων] Α]ά. ὄχλων: εἴ 

Οοἀᾱ. ΑΔ. ἘἙ. δεζομεβ’ οχλων" ῬοΓΡΟΤΑΠΗ. 
Οοπηρίτείο αδί, Σεζώµεθα ἀπὸ ὄχων ἐπὶ 
γαϊω. ΔΛΙΙΟΙ Ῥοδία ποπ πάπηές ὄχιλοι 
1Π Ῥ]ητα] Ῥτο ᾖίεῦει 5ο ὄχλος. αγ, 

ΟΕ, αἆ ΒαρΡ]. Ρ. 165. ἹΜατκ]απάωτη, 
Λεεή. 

ὄχων] Ἠαο οἶπε οπηπῖ ἀπδίο γογα ο5ε 
Ἰεεῖο. Α]άϊπα αεί ὄχιλων, εΔπηςιια 56- 
απάέαχ Ῥαρ]Ιπις, οί 0οάᾱ. Α. Ἑ. δεξέμεθ 
ὄχλων, Ἆος Ιβῖέατ ε55εί, γεσίπαπι ε ρίεῦε 5. 
ἕμγθα Ποπιύπιπι εποἰρίαπιι». Θεά ιϊ {ασθ- 
ΑΤΩΙΦ, ΤΩΙΠΙΙ5 απαάτατο Ἠαηπο ἸΙδοσίΙοπαπη, 
Αῑοί είῖαπι Ῥοξΐα», αιιοά Ίαπα οὔδεγνανίί 
Μαικαπάις, 5εᾷ αἀάαπιας. Τ}αρίο ποὮ 
υέππέαχ Ῥ]ηταῇ ὄχλοι ἆο Ῥ]ερε, 5εὰ 5ἵῃ- 
διη]ατῖ. Ἐπίπιγετο αραιά Χεπορ]μοπέεπι 
αίᾳαο Γ5οσζαίοπα, εί 5εππε] αρι1 Ώετπος- 
Ώινοπεπι ὄχλοι ἵπ Ρ]τα]ἰ 4ε Ῥ]ευε 1ος, 9 
5οᾷ Ἠος απἰπηαάνογιϊ 5αρία5, γοςο. ὄχιον, µαλακῇ γνι 
ὄχλον λόχον, οἰο. 6558 Ιπίογ 56 Ἰηγίορπη 1η 

. . μι 
γα 

ο μα Ὅσπι γετοας 564 

Ἠμτῖς Ῥοετπηυίαία», Όοπί, ο. 5. Νορ 
Βαρρ!, 151. 660. Οοπδιγασῖο ο5ε: διξώ- 
µεθα ἀπὸ ὄχων ἐπὶ γαῖαν. Ἠομβα. 

δέξασθ: ποῦ εί 6 γ. 699. οκρΗεπη- 
ἀαπῃ. Τιο8βπε. 

600. Ίτα ἀϊδαπσιεπάμς, Απο, μὴ σφα- 
λερῶς, ἐπὶ, διο. Ὠεϊπάς, 5οτρεπάιιπη, ἐπὶ 
γαῖαν, αὐ]εοίο ατίῖει]ο. οί ία Ἠεαιμίας. 
οἱ τηα]ῖ5, φογ]υί Ροίοςέ ἐπὶ σὴν γῆν, γε] τὰν 
γᾶν. Μαν], 

Ῥοηρεπάμτη ἐπὶ γαῖα», αὲ 5οἰ]οοὲ γθχθιι5 
..ΐ Ραταηίασιι», ααῖα γαῖαν αἱ ππαπα ϱΟΓ- 
πρϊ,  Όεοῖ, 

600, 5. Ἐρσο επ Ἠατκ]απάο ἀϊδάπσιο 
Ῥορΐέ σφαλερῶς, εἴ εαπι Ἠεαίμῖο 5ετῖθο ἐπὶ 
γαΐῖαν. ΝαΠΙ γαῖαν π]άππατα οοτηρίί, υί 
Ρτοάισαέαχ 1σΙασ Ίεες 5γ]]αρα, νείςις ἆε- 
Ῥεί ο55ο ρατωτηῖασι5, ΡΓαδετείταη οὕ τα 5ᾱ- 
Πς τί οηίεπίῖα αμφο]υία. ος αἰίετη ε- 
1εείο ατεῖομ]ο σὺν εβῃεῖεατ, Ῥήρῆπας, ααϊ 
(ας ας Ῥαγηεδίας ποηπ ἀἰθμηπσυῖί Ῥοςί 
σφαλερῶς, νετ: πε ]ογίε ἀμδήωπι Πσαί ἴπ 
ίεγγα υεδίρίωπι. ἈῬεὰ ἀεδίάετο αἰαιῖά, 
πες οοπίεπί5, 51 Υ. σφαλερῶς, νο]νο 
αηφιῖά αάπας ἵω ππεΠία. ”᾽Αγανως ἀ4ε Ῥα]- 
ομτ]αιάϊῖηε οί οοπα]αίε αἀΠϊρείατ. Θ]ο 
ο. αριᾶ Ἠοπιετπα. Οοπλίίατ, μακό 
εαπα εκαρίαπηµ5. Πορ Γη. ν Ἡ 

6ΟΙ. ΤΠιοτριπρο Ρορί χεροῖν, Ν αρ 
Σῇ γνώμη αἆ 5εᾳπεπίία τεεταταχ. 

Μιερτανῖυς {πτετρωπαῖέ Ρο: 
(απ βοπίε) ε 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ. 

ΑΒάΤὉΜΕΝΤΟΜ ΑΟΤΟΣ ΤΕΕΗΤΙΙ. 

ΟΕΥΤΕΜΝΕΣΤΕΣ ευη Β]α εἰ ρβτγα]ο Οτοδίο αἀνεπίης ἵη οαδίτας αΏ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠΟ εχεῖ- 

Ρϊαπίατ Ἠαπιαπῖςεῖπαςς ο. ἵαππθα 11 αθ]]οξῖο απϊπαϊ, {τοπέϊς ἐγ]ςίία, ασἹίαη{ο πΙπαῖταπα ἀθ8- 

επαία {αοϊποεῖς οοπβεΙεπέῖα, τέ Γοπα 1ρ5απι {απίαπι ποια Ῥραϊείασστεί, Όχοι αὓ ϱο Ρεη8, 

Ραίτῖαπι, ππογας 5ροηςῖ αἰπιι]αίί ρεΐ. Πε, πί ἁἆοππαπι Ίααι Ἱίογαπα 5ο οοπ{εταί, Ο)γίαπι- 

ποςίταπα Πογίαίαγ: 56 επῖπι αἆ οχρεάἸεπάα, αἰια: αἆ παρίῖας Ρεγίϊπεταπί, βα/ποετε. Π]α Ρετ- 

περαί, 5ε Εαπι ρτῖας τεΠοίυταπα, Ύπαπα παρίῖα Επθγ]πί Ρεγαείας ππάς βαβροτϊίαγ ΑΡΑΠΙΕΠΙ- 

ποπ] απ]πηϊ ρετρ]εχίίας»ς οπῖα 1λας ργαρεεηί]α τεῦας 5, ασε νο]πεβαί οί Ίῃ 5ο 5Ι5οεροεγαί, 

ππρεάΙπιεπίο Γαέπτα εγαί. Όποτας ΡΗτγρία Ροετίου]απι οκροπῖέ, δὲ Το εχεἰάίππη οππᾶ- 

{ατ. 

ΚΔΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

2/ Ν : 

Όρνιβα μεν τὀδ αἴσιον ποιούµεδω, 

ΟΙ ΥΤΕΜΝΕΡΘΤΕΑ. 

Ῥοπαπα αασιτίαπῃ {αοἴτητις Ίος, 

τι]σο αραιά Ῥαγποφίιτη, γεΠ(ιοσᾳαε εἄ]- 
{οτες Ἰεσυπίατ, οοπίτα Ίοσες πιείσῖσας Ῥες- 
οεπε, Ἰεγῖβεῖπια επιεπάαοπε αὓ ἩἨοαίμίο 
αεία ϱο5 τες], αἱ {π {εχία πμΠς Ίασιῃ- 
{ατ, Τη αΠῖθα νεωστί σίατεῖ απίε µ. Ώες 
Ἰηπδετίαπη ε5ςεί γ΄ 1Πί6Ι σέκνον εί Αγαμέμνο- 
». ἨἩορ/ῃ. 

Τ,οεσπεγις ππειΙ5 αἆ Ἠάπο γοθΙπα Ίερο 
οὔδειναί: µαλακαῖς γνώµαις ἨΟὮΠ Γ}οπίέε 
Μαγῖ, 5οἆ απιαπέ6ν, απιῖπιο θεποευοίο. ἘῬο- 
ἰοταί ἀῑεῖ µαλακαῖς χερσὶ, αί ιοέἰς πιαπιτις 
ΠΜεαἰσογιωπ, 5εὰ µαλακῶς ἐσνίεν εί Τα 
ΤΠεοριιταςί. ΟἨαταοι. [Π1. 4.] οἳ μαλακὺς 
ἔσωτας εἰσπνεν ΨΘεηοτεπ αἴί ΤΠοοσσίέας. 
Έϊίσοτγετο Ῥυίαδατη, πε ᾳαοαά 5εηςιηι Ῥο55ο 
νοατίετε ἠατὶ /γοπιέο, 5ο επῖπ Ἰοᾳαἵ ατηαπέ 
1,αάπῖ. Ῥταίοτοα ορίπαβρατ ϱ οοπίοχία 
ΑΡΡάΤΕΤΕ, {επηῖπας γε]]ε ΠΙώΩΤΟΤΕΠΙ απ]πηϊ 
οε]ατε αίᾳιε οσίειπο νυ]ία, αυ εξ νετιας 
απ]πηϊ Ιπάσχ, Ἠϊ]αγες υἱάεγί. Βορ[ῃ. 

μὴ σφαλεοῶς Βτπηϊίατ, ἔμπεδον ποὮ ἁτα- 
Ραπίθγ. ᾖΠΙιοεδπεγ. 

605. Μὴ σαρθήση νεωσσί µοῖ μρλὸν Τὸ κλει- 
νὸν σέκνονΑγαμεμνύνος ΜΑ δὲ ϐ.] Ττία 5απί 
ππεηάα πηθίῖσα Ίπ Ἠῖς ετῖυας απαραςίῖς. 

.1.6ρο, µοι νεωστὶ μολὸν Τὸ κλεινὸν σέκνον Άγα- 
µεμνόνιον. Μὴ δὴ θόρυδον, ὅτο. νε], ΜΗΣὲ δὲ 
Ἀόρυβον. νεωστὶ εσι ἀῑςγ]]αδωπα, αααςῖ Γι- 
158Ε{ µοιν Ίωσσὶ µολόν. Έιας ΡΤΙΟΤΕ5 6ΟΠ- 

᾿ἀθείατας εἀὰ1, ία Ἐχίρίάςς ποα α[ῑίοτ 
; ώς 

Ματ. π 
νο 

Τθ- 

«φ.᾿ ; αρ, Ἡν Ν λὸ 
ὥη ταοβήση µοί νεωστ µολον 

.”” ΄ 

τὸ Αλεινὸν τέχνον γ᾿ ᾿Αγωμέμνονός. 

Αγαμέμνων Ῥοπια]ίτηα οοχτορία υ]άρ ἱπίτα 
γ. 1570. Μιως. 

608. Τ,αιάαί Ῥοτεοπα5 ᾽Αγαμεμνόνιον. 

604. ΜΗΣὲ 3όρυβον,] Ἐππεπάαί Ἠ εαί μίας 

μὴ δὴ θόρυβον. θεά Ίουι» εορυἰαπα ἀεςῖ- 
ἀοταί. Εοτίο νεταπα Εαοτίς: 

διὸ μὴ «όρυβον ---- --- Φ4ιςς. 

604.55. Έσο Ἠεαιπίαπα 5εᾳααέὰ5 εοστῖϱο 
μὸ δή. Θέρυβος ἑαππα]έας, Ἡ. ]. αησ]είας, 5ο]- 
Ποϊεαάο. "Έμπληξις, πιεί, {ΕΙΤΟΓ, Ὑ. 
εἼρτα αἆ Υ. ὅδΙ. Ταΐα, τί ξεῖναι ξεῖναις, 
εί απίεα μεγάλα μεγάλων, Υ. 590. ΕΕΠΙΙΕ5 
οεσυτταπέ, νίάᾳε αἁ Ογε]ορ. 99. ΠΗορ/η. 

607. σόι] Ὑαἰεκεπατίας αἆ Ἐπωπίςα, 
865. Ἰοσῖε τό. «Μαγκί. : ' 

τόν] Ορµταο Ὑαἰεκεπατις τέδ. νῖά. 
πο. αἆ Ῥμαπ. Ρ. 225. «Ἠτισμ. 

Ἐάατα αἆ Ἠετοά. ΤΙ. 180. Τα]ς]ς. 

εοπ]εείάτατα παπα (πεί. 1εείς. ' 

607.---650. ΟΙγιαπαπεσίτα 5οἷα 1οᾳμ1- 
ἔατ. Ῥτίπιο εοπαρε]αί ΟΠοτωΏ, γ. 607 
--610. ομ]ας ο να] Ἱείο αίηιε νενοῖς 
(590, 55.) Ῥοπαπι οπιεα αθί, Π]εραως, 
παρίἡς εε]ευταπαῖ5, οοπε]αᾶῖε. «ἆαπα γετο 
ααοά αεεῖπει αά τες εἰπσα]α5, ε αιήδυ5 Ὑε- 
Ἔρτες «οἱ]]σετε 5οἰεραπί ας οπιϊηος, 
Ίεσαίασ Οεἶ. Βϊεμ]ης ἵπ ἀοβροίτπα Ίπε- ' 

ἴ ορΏταςίἁ οατθείοτωπα οἀ[είοπο, Ρ. 96. Ῥ]ι- 

πῆτ ον Μη. -α. 

οΝ 
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Το σὀν τε γρηστὸν, καὶ λόγων εὐφημίαν' 

ΕΥΡΙΠΙΓΔΟΥ 

6ιο 

Ἐλπίδα ὃ' ἔχω τι’, ὡς ἐπ ἐσ»λοῖσιω γάμοις 

610 Πάρειμι υμφαγωγός. ἀλλ οχημάτων 
Ἔξω πορεύεν ὡς φέρω Φερνᾶς όρη, 

Κα πέρπετ᾽ εἰς μέλαθρον εὐλαξούμενοι. 

Συ ὃ᾽, ὦ τέκνον αι λείπε πωλικοὺς ὀχους, 615 

Τιαπα Ῥοηίίαίθτη, εέ ναΓΡογΙπα οοπα](αίθτη. 

Ώρεπῃα νετο αιπαπάαπα Ἠαβεο, ᾳαοά αἆ {ε]οες πιρίῖας 

610. Αάδίπι, αἁάαεεης «ΡροῄΏδατα, Οιμαπιοῦτεπα ὁ ουτίρας 

Ἐ Ποτίε 1πυποτα ἀοία]ῖα, Ύαα ριο]]α: ἔεγο, 

Έ/ πο ίο ἀῑσοηίοτ ἵη αα]απη. 

Τι νετο, Ο βία πασα, τεπααθ θᾳαρδίτος «στης, 

γα πιοπυῖπηις 5ωρτα ρασ. 99. αδί Ἱπργϊπηῖς 
4ε ν. εὔβημος ποππιι]]α ἀῑσίππας. Έα: 1Ρῖ 
εταπί εὔβημοα, Ἡ. Ἱ. εδί λόγων εὐφημία. Ῥτο 
σόνδ αἴσιο. Ναἰεκεπατίιας αἆ Ῥπαπῖςς, Ρ. 
2956. οί αἆ Ἠετοάοι. Ρ. 590. οπιοπάαί σόδ’, 
ορίῖπιο ες ]ια[εῖο Μιικρταν!ῇ, αασοά οἵαπα 
Ἱαυοηίογ 1Π θεχέαπῃ τοεθρῖ. Ὄρνις οἱ οἰωνὸς, 
ανῖ5, ἀεϊπάρ αισιγίαπα, οπηπίποβιαΕ ΟΠΊΘΠ 
ααοάνῖ5, αέ Πηρτ]τηϊς ραΐεί οκ Ατίδίορμαη. 
Αγίους ν. ΤΙ9---Τ91. οᾱ. Ἐταποῖ, νιά. 
ΤΈποπι. ἍΊασ. ρ. 657. 1θίαια Ιπιρρ. ο 
Αρο]οηΠ. Ατσοῃ. 1. 504. Ίαπι α Βολο]. αἆ 
Οοπηῖοῖ ἙῬ]ι. 65. Ἰαιιάδίατη. Αἴσιος αιδρ]- 
σαΐας, 5οοαπά.5. βίο ἵπ Ῥ]ιατομὶ πα 
Ἑοπιυ]ῇ οσο στ Ώ{ ὄρνρθες αἴσιαι Ῥτο ασ- 
τΙΟ 5εευπάο) θί ποιεῖν σι ---- οἰωνὸν οὐ καςηστὸν 

οὐδὲ αἴσιον, Ιριάεπα ἵπ (α]ῦα Ἱοσ]μχ. Τὸ 
χθησσὸν Ἡ. ]. εοπηϊίας, Ἠϊ]ατίς νιι]15, 4ο 
ΟἹλοτα5 Οαγισπωποσίταπα εχοϊ]ρῖευαί. ο απα 
που υβεπίας εχροπῖέ, 5ο Ιπά6 οο]]σοτο, 
πιρίίας {ογε Εε]ῖοες (ἐσθλοὺς) ααατΗτα «6- 
Ἱευταπάαταπα «αηδα αἀνοηετῖέ νυµφαγωγὸς, 
οοπ{. ν. 48. αὐΙ υε] ασ 5ροΏ5απη ἀποῖί, 
εοππϊίαίαχ. Ίος πηαίτί5 εταί οβΠοΙΙπῃ, 
γιά Ιπίτα ν. 695. 798. 795. 754. Ἴ96. 
740. 54. «απ Ιπᾶο α ν. 610. 54. αἶ]ο- 
αΠίαχ απεῖ]]α» Ιπ ουττὰ 645ᾳαθ Ἰαρεί εί- 
ἔρττο ππάποτα ἀοία]ῖα, ἀϊῃΙσοπίοταιο ἵη ρα- 
Ἰαῖο 8εΓναΥΘ. «Φέρνη (ν. 5ωρτα αἆ ν. 47. 
ἀῑοῖέας 14, ααοᾷά 5ροηδα ἀαί του νΙγ- 
αας Ροή», ν. ΕδίαίἩ. αἆ ΤΠ. ύ. ρ. 699. 
16. οο]|. ἘπΠρ. Εμαίςς. 1609. αἆ αποπα 
μὶςο τοερεσ!. Βτοάσιις νά ουεῖ]ας 1π 
ἀοίεπα. Πορτ. 

619. εὐλαθούμεναι. ΜΑΡ. ΟΙΠΠ6ΘΕ, ΑΙά, 
Έογί. έ6ΡΙ.. εὐλαξούμενοι. εεπί ες Ἱία ἵῃ 

ϊ Ἔαρυ]]ς, εί αρίααε ἀὶ εὰν σσ “ΑΕρὸν νὰ χῶλον ἀεδηη . : 

εὐλαβούμενοι.] Τα Ἐά. Λἱά. οἱ Μ55. 
γι]σο εὐλαβούμενα. Μιας. 
σέµπετε εὐλαβούμεναι, ομταίο ἀΙσοπίετ, 

υί 5οχνοπέυσ 1π Ῥα]αΐο. Ὦε Υ. μέλαθ)ρον 
νιά. αργα αἆ ν. 970. Ηομ/π. 

6139. σέκνον μοι] ΕΤΟ σέκνον µου, 1λαΐνις 
Ῥχο («απίάνο. Τία Οτοςί. ν. 194. 16, ὦ 
σέκνον µοι. Ότορί. ν. 90τ. Ὁ ναυτίλοισι 
μάνσις, ΡΤΟ ὃ σῶν ναυτίλων μάντις. Έε Απ- 

ἀτοπῃ. ν. 47. επ Νοιῖς ποςίτῖς αἆ Ἰοσι1Πῃ, 
Έτ Τρµ]6. Ταχ, ν. 870. ἸΩ, µοι σύγγονε. 
Έτ Ττοαάςς ν. 1075. ἸΩ Φίλος, ὦ πόσι µοι. 
γε] οιἴαπα υετύιιπι 5εηι] Ῥοΐοςί, εί περιττὸν 
δοκεῖ, Ἱί 5ρο µοι αραιά (ταςος αἱ Πλ 
αρυά Τ,αΏπος 5αροτβαυπῃ ν]ἀρίατ. Ὑἱάο, 
ας πο αἆ βαρρ]. ν. 44. εἴῖαπα Εδίαίὴ, 
Ιπ Ἠοτη. {ο]. 999, 1. 296. Ἅ«Ἀαγπιεδ. 

610. 5. πωλικοὺς, απαίεπα5 εαυ1 αἀ]άη- 
σιη{ιτ. Κώλον, ΠΙΘΙΩΡΓΗΤΩ, «Υµ5, ρες Ἡ. 
|. ν. 4ε Ἡ. ν. Ἠιρίαθι. αἆ ἨΠοππεγ. {ο]. 
994. Ἱ. 4. του. 508. Ἱεσίέαχ σὸν ὧβρὸν 
πύδα. Ἑί Ἠε]εῃ. 1528. ἆἁβρὸν πόδα πσι- 
Φεσ. Αβρὸς αὐίεπα Ἡ. 1. ερΙπείοι οἵ-- 
παης Ροᾶϊς ριε]]α, ααοά αλρί οπωπίπο ἆθ 
Ριε]]ῖς αἀλῖροτί απιαέ, Ύµα ἆᾳ το ν]άο 
γαἰεκεῃ. αἆ Ῥπαπῃ. 1494. 1Η0//Η. 

614. ΄Αβρὸν σι είσα κὠλον] Τὸ κώλον 6ὲ- 

ποτα]ῖίοι αιιοάν{5 πιεπηΡτυτΏ 5οπαί, δρεςῖα- 
Ἠέοτ νετο Ῥοάσπα. Ὑϊάε Εβίαίμ. ἵπ Ἠοπῃ, 
Γο]. 9394. Ἱ. 4. ἍΆῬαγπεδ. 

615. νεανίδαισιν ὀγκάλαις.] 0οἆά. Δ. Β. 
νεάνιδεσσιν: οί Ἱία ουρίας αἆ Ῥιάατω, ὓ. 
Νεανισκεύεται. Ἐοτίο, νεάνιδες, νιν ὠγκάλαις 

᾿ἔσπι ππα Ἠίοτα ππυίαία. νι, ία, ο ἃ 
πίαπη. Ἠαπο Ύµοαιιε οοπ]εείαχαπα Ῥτερι 

ο Ῥϊ99ε νλᾶθο 1ο8η. Ειεγοπυτα Ψετῖς 
το 1. 6. Τούυπα Ίουυπα Ἱέα Ἱερί 956 Οἱ 
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“Αέρον σι εἴσω κώλον, ἀσςενές ἅμα, 

615 Ὑμεῖς δὲ νεανίδαισω ἀγκάλαις έσι, 

Δέξασδε, καὶ πορεύσωτ εξ ὀχημάτων' 
Κάμοὶ εβός τις ἐνδότω στηρίγματα, 

Θάλους ὠπήνης ὡς ἂν ἐκλίπω κ λαλώς, 620 

Αἱ δ᾽ εἰς σὸ πρόσ»νεν στῆτε πωλικὠν δυγῶν, 

Ῥοποπς ΡεάθΙη έαπεγπῃ οἱ 5ἵππα] ΙΠΗΓΠΙΙΠΙ, 

615 ος νετο, Ριε]ία., ἵπ α]ηῖς 

Ἐχεῖρίίο ἑαπι, 6ί ἀεάιιοῖτο 4ο ουστα : 

Έτ παῖμῖ ἀεί αλῑααῖς ππαπας Εα]οϊπωθηέπα, 

Βεάες ετγα5 αέ τεΗπαιιαπα εοπηπηοᾶς, 

Αα. νετο, σίαΐο απίο εφ υῖπα Ίασα, 

νεάνιδες, νὶν ἀγκώλαις ἔπι Δέζασθε" Ἱὲ δὲ Ειι- 
οπέ οχ Ἱπίεχγρο]αίίοπα, Ροδίαᾳιπαπ ὦσθενῃ 
πηίαέατα {αργαί ἴπ ἀσθενές.  Ἠοαίμῖιις 
αποαιθ αθ]εῖέ δὲ. εεγυας αἰ]οαιέας, α πας 
5εεπχ αἀάμχοταί. αιατοπάωπα, απ α 
Γιοχῖπέ Μυκηναῖαι θεράπαιναι, Ύαᾶ5 1ρΗΐσε- 
πῖα οοπηρε]]αί νετςιι 1499. Μαν. 

νεανίδεσσιν] Τα απη9ο ΝΡΡ. τί ]απ1 εχ 
οοπ]εσίιτα Γουρίας Ὁ. ΟΙ. Ἐπιεπᾶ. ἵπ 
Βι]ά. ΤΙ. ρ. 125. οἴίαης νεανίαις ὤμοισι, ϱΧ 

Ἠε]εῃ. ν. 12639. Αἀάάο νεάνιδες ἦθαι, 191. 
ν. 489, νεάνιδος ὥρας, Ῥῃπαπῖςς. ν. 7908. 

Ἐν. Α]ά. νεανίδαισιν, ιπἆάο ΕΙ6Γ5δοΠΙΙ5 νεά- 
νιδές νιν, θποᾶ ταΙπῖπαο 6ρογΠθπάιπῃ. Λ41ιδα. 

νεανίδαισιν] Ῥεα]σετίαπις ρε ποίαξαπα 
Ἠαῦεί νεώνιδ αἷσι, Ώοχια Ιπσοθπίο5δο; αί ΠΟΠ 
8ε.ιο Ῥ]ασεί,. ΆἈαγπος. 

Ἠεαίῃ. ταέ υτείαχ απαρεσίιις {π 56ε1- 
ἆα «ος, επιεηάαί: “Υμεῖς νεανίδαισι δ᾽ ἆγ- 
χάλαις ἔπι. 

ἸΜείτιπα αιϊάσπι Υοςθ νεανίδαισιν ΤΟΠ 
νιο]ατὶ οὔδοειναί Τουρ. 1. 1. Μ. ΤΙ. ρ. 155. 
παπα Ῥτίπαας πας 5γ]]αβας 1Π Παπ Ῥοβ56 
οοπ{ταΠῖ, 56οἆ Υοσοπι (Ταζαπι ΠΟΠ ϱ556. 
Έ]ας εοττεοῖοπῖ αἀςαρι]αίαχ ΚοσεΗΒ], τί 
Γαοἰ]οτί. : Ἠεοί.. 

νεανίδες νιν, ΥΟ5 Πανεπου]α» θα. Ἐν ος 
4ποπιιο οοπ]θείε Ῥίοιεοπιας, Ρ. 78. 1Ιεἰκ].. 
..615. 55. νεανίδαισιν] Βὶο ο. Α]ά. ααἷα 
νετο Ἡ. ν. Οπαοαπ πΙ]ΠΙ ϱ556 ΠΟΠ γἱἆθ- 
Ῥαΐαχ, πια]οῦαπαι οοΠδΙέιιθγο νεώνιδές νιν, 
αποά νεο, τί Ῥοδίθα Ιπίο]]εχί, Ίαπα οοΠ- 
1θοῖε Ῥΐεγευπας (Υ ετϊκϊπαϊ]. Τ. 6. Ρ. Τ8.) 
αἴίᾳαε Ῥαΐετις, επίπηνογο,, ταέ Ίαπα 5αρτα 

πηοΏΙΙπᾶς, Όμοταπα Πῖο οοπιρο]]αί Ο1γ- 
{ωτηπεείτα, ΑΙάϊ Ιεειίοπεπα ρτορανΊί ᾳ1ο- 
ααε Ἐοεμίογας. Ῥϊειεοπί επιεηάαίίοπεπα 
5εᾳυπέυς οίίαπι Ἠείδκίτς αἴφτιο Ματ]]αῃ- 

"0 

τ 

ἀπ, πῖςϊ αιιοά Ἠ]ο {οέαπα Ἡαπιοςς ΊοοΠῃ Ἱία 
εοηρέμαί, ααοᾶ νοτο τοοιςαί Κοεβί]θτις: 

Ν ο. -- Ν -- 

ἁβρὸν τι }είσα μώλον' ἀσφενη δ' ἅμα 
ς ο .Α, Ν 3 / ” 

ὑμείσ. νεώνιδες, νὶν ἀγκάλαις ἔπι 

δέξωσ.γε. 

1ηῇα ν. 1491. Ιρηϊσεπία οχεἰαπααέ: ὦ 
νεώνιδες, 6ἳ ν. 1499. Μυκβναί σ’᾿ ἐμαὶ 9ερά- 
παινα. Ἠαιά ἁιῦῖε Τα Ἡ. Ἱ. δυπέ Ιπιε]- 
Ἠσεπάς. ἨΜείταπα οἱ {απίαπα οὈδίατεί, 
Ἰθοίῖο νεωνίδαισιν ΠΟΠ. θ55εί ππιαπᾶα, Παπι 
Ρτίπια) ἀπια» 5Υ]]αβα. ἵπ ππαπα «οΠίταΒῖ ρος- 
θιιηέ, Δέξασθε, Υ.5"ρτα Υ. 699. ἐκδόσω χε- 
ρός στηρίγματα, 1. ϱ, αἀ]ανεί τηε αἴσια 
ΠΠΔΏΙ. Θώάλος ἀπήνης αΠδι ἀῑοῖεαν δίφρον, γ. 

αἆ ν. 916. ο ν. ἀπήνη, ν. 5άρτα αἆ ν. 
147. ἐκλίπω, 5ἷο νι]σο Ἰοσίττ. Ύσαγαπα 
Μ6. Ἐ. Παδοί ἐνλιίπω. Ἡομβα. 

618. ἐκλείπω] Πα ΝΟ. Ὦ. Ὑπα]σο ἐκ- 

λίπω. ἨΜιρο. 

619, 55, Φθγνος ]αοεί αἆ (ος αεεθἆετα 
{ογοσθ», Όσοδίεππαιιθ ραϊνΙΠῃ 51561ρ6Γ6, 
πα οπΙπ αἵ Ἡ. ]. Ἰεσαίατ, ηοἩ Ροίᾳςί αἆ 
δέγυο», αἆ ᾳαος πηα]]οπῃ {ΓαΠοτε, εαπα ΙοεΙι- 

Ίρτο (ταΡῖ. δί νοτο Ἰϊοετοί, ππα]]επα Ίασοτα 
αἵ-  Βεννῖ οηῖπη, απ 641105 τοσογεηί, -αά- 
Γαοχῖπί προςςςο οσ, αί αμΙδᾳο Ἱασῖ]ο σοι- 
εοἀεί. Ζυγῶν, αδί εφαί Ίασο δαπέ απςίῖ. 
Βοηρα5 5εαιιοΏΙ πα θδέ: παπα οη 1 Έεχοςθς 
{αοἴ]ο σοπςίεγπαπἔσ, 5ἱ αὐῖά νιἀεηέ, 1ά9ο- 
41ο Υ6ΓΘΟΣ, Πθ οΙΥΓΙΠΙ 58ΟΙΙΠ1 {ΤαΠαΠέ 60Π- 
σίογπα!ῖ Εασίθηίος. ᾽Απαράμυβθονινοσαπηις 
61Π1, 416Π1 Ἱουκαν, εοηςο]ασῖ, Πεοίετε, οκ- 
οἵαχαο ΟΠ Ροβ5πη5. ατα απῖά Ἡ. 1, 5ἷέ, 
{αοῖ]α ονί Ιπία]]εοίι. Λάζυμα;, αηίεα δέχω- 
µαι. Ἑρτοσία πυπο 5εηαίέηχ οχαίἷο, αιια 
ΤηΒίΟΥ 5656 οοπΥοΓ{έ θὰ ὦ ῤῥη τος”, 
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690 Φοξερον γαρ ἀπαράμυθον ὁ ὄμμα πωλικὸν, 
Καὶ σαῖδω τόνδε, τὸν ᾿Αγαμέμνοος γόνου, 

Λάζυση Ορέστην’ ἔτι 

Τεκνον, χαθεύδεις πωλικῷ δαμεὶς ὅ χο) 

γὰρ ἐστὶ νήπιος" 

625 

Ἔγειρ' ἀδελφῆς ἐφ ὑμέναιον εὔτυχῶς' 
695 ᾿Ανδρος γὰρ ἀγαθου ο ήδός, ία αὖὐτος ἐσθλος ὁ ὢνο 

Λήψει, τὸ Νηρῆδος παιδὸς ἐσόθεον γένος. 
Ἕλξης κάΞησο δευρό µου ποδὸς, σέκνον, 

030 Έδι επῖτη ππείΙει]οδι5 ο/η πογάπα οσμ]ς, πος ναετοῖς εοπςο]αὺ]]15, 

Έῃ Ἠυπςο Ῥαεγυπῃ, Αραππειηποπϊς ΒἴαπΠῃ, 

Οτοξίοπη εαρῖίς: οδί οπῖπι αἆλιις 1Πίαης. 

Τοππαῖς, Ο ΒΙ1 Ἡ, νῖοίιις εηιιεςιτῖ νεείαᾶοπε 2 

Ἐχρετρίςεστο {ε]ιοῖτετ αἆ πιαρίῖας 5οτοτ!ς : 

695 Ῥτας]ατί οπῖτα υὶτῖ αθβηίαίστη, ουΠῃ 1ρ56 ΝοΡῖ]ῖς αἲς, 

Λεαϊρῖες, Ί)εω Νοτεῖ β]ία: ἀῑῑς ρατοτη ρτο]εΠη. 

Ῥτορε πο νοη] αἆ ππευτα Ροάστη, Ο ΒΙῑα, 

αἱ πιοζα οωστας Ἱεπῖ οράογπαϊνίε, Μαρ- 
Ώαπα Υπ Ἠαῦοπί Ἰας γεια, αάρις 1ηΦ{ίΘΓ 
οσα ᾖαροί Ἰαέμτω εχρεταϊςεί αἆ παρίῖας 
εοτοχῖς οε]ερταπᾶας, 4άρρε απῖ α ποΡΗΙ 
6επετε παί5 ΟΗΠΗ νίτο ποΡΙΙ αβληΠαίοτα 
5ιΐ εοπἰταςίωγυ». ΠΜοΡ/ΙΗ. 

6395. τέκνον, κα.λεύδεις. δες, ] Οοάϊςοςος Α., 
Ῥ. Θακευεις, οοηβισίς Πιοτῖς, νοὶ 5γ]]αμα 
ααπερορίεα, υί {οτίο ν. 607. αἶσεις ῬτοΟ ἔσ- 
σαι. ΛΜαγΙ. 

καςεύδεω.] ἵτἼεταιε ΜΕ. εί ΙΡ. Ε. 
Φακεύεις. Μπας. 

6395. 5. ὄχῳ, Ἡ. Ἱ. ἆς πποία οσΓς Ἱῃ- 
ο]Ισεπάιπη, αἴααε πωλικῷ πι]]ατα ΥΙπῃ 
Ἠαδεί. Βίος 5υΡτα ν. 615. “Ὑμέναιος ἀεις 
πυρατυπα υί Ττοαά. 910. ἀεϊπᾶςο Ῥτο 
1ρ5ῖ5 πυρῖ5 5ωργα Ίαπι Ἰεσοραίατ, ν. 420. 
457. µμὶς Ἡ. Ἱ. ὓ. 5µρτα αἆ ν. 195. δεά 
είίαπα ΏΜΠΙΕΤΟ Ρ]υτα]ί ὑμέναιοα παρα ἆἷ- 
ομπέυτ, «ιο 4ο ολπίω5 πυρία]ες. ΠΜορῄ. 

694. ἐ ὑμέναιον εὐτνχῶς. ] Εεττὶ Ροΐεεί, 
εί ἀσίεπά!; Ρυΐο {βππεη Ἐπίρίάεπι 5ετῇρ- 
οἶσσο ὑμεναίους εὔτυχεῖς αὐῖα Ττασίοί Ἱ]- 
Ῥεπάνς ΠΕΙΣ ΠυΠΠΟΤΟ Ῥ]υτα], εί αιἶα 
υ]άπαας νοσµπα 5γ]]αρας Ῥατνί Παβεπάας 
6556 Ἱπηωτηογίς οχοτηρ]ῖ5 ἀῑά1οἳ. Ὑἱάο αἆ. 
ν. 861. Ματ. 

ἔγειρ Ἠΐο Πο Έ55ο Ῥτο ιο Ἱερά Ρο 
ἔγειρε, 5αΡΙηί. ἑαυτὸν Ροβίέωτη, «ΟΠ{ίΓ8 605, 
απῖ ἀἱρ]νέποπαο» οἶίαϊ Ροδ56 ετού πε, ιά, 
Ἐτυποξ. αᾱ Όσο, 996. Ῥεος. 

695. 55, υΝατ]κ ΑΠ] ΤΠΟΠΘΕ, ν. 
6995. ἠωνωήος ο Πάετα», αποά 

ον 'ᾱ ι . 3” λα 

«) ὦλ. 

οί {ασέατη 556 Ρρι{3Ε, ν. 667. τὰ ππο ηΟΠ ΤΏΟ- 
ναι. ᾽Αγαδὲς ραι]ο Ρορί ἐσθλὸς, ἵπσεπαμς, 
ο ποβῖ]ῖ 6οποτο οτίᾳ5. Αολί]]ες οΠἴτη, 115 
νιάπΏ5, οταί οκ 6οΠετο ἀϊνΙπο οτί». Όσο 
τοςρ]οἴί αποαιθ, Υ. 696. Ισό9εον γένος. (0οἨ4. 
ηίτα 699. Οιοᾶ αυίεπι αἆ οτίατα ε]ας 
αἰήποί, ν]άο αι 5αρτα ποίανίτηας αἆ ν, 
908. Ουσία Ιδίως Τμείς, πηαίοτ, Β]α 
ογαέ Ἀετεῖ, Ἠῖπο Ὦ. 1. ἀῑεΙέαχ γένος Νήρῄδος. 

Οοπέ. εἴῖατα 5ρία, ν. 154. Ηορ/. 
6396. λήψη, τὸ ΝήρΊ2ος παιδὸς ἰσέθεον γί- 

νο.) Ἠσε εσί νεία5 εοπρίωτα: ππάρθ οοΠ- 
Ίεεετατη (οί εἷς ΜΠΠίοπιας) σὸ Νηρέω; (ά18- 
«γ]]αβιιπι) παιδὸε, αέ ν. ΤΟΙ. Νπρέως Σέρλ». 

Ῥατηοξίας ο]]οῖε παιδὸς, 6ί 5Ηβρ]εί σὸ σοῦ 
Νηρήδος ἰσόθεον, εχ οοπ]εείυτα ΦεαΗσοτί εί 
ΟαηίεΠ. Ματ]. 

σὸ Νηρῆδος παιδὸς ] Τί Ἐ. Α]ά. Τπ Τ4Ν. 

Ῥ. ἆθεςδί παιδός. Ἐπαεπάαι απο. Ῥοταις 
φὸ σης Νρῄδος, οπηίοης εί Πῖς 4ποᾳιο παι- 
Σ4. ΜΙΝΙ Ροίῖος νιάείωχ εοπ]εείυτα ΜΠΙ-. 
{οπ1, Ιεροη!», σὸ Νηρέως παιδόε. «ιδ. 
κ... σὸ σοῦ Νηρᾷδες, διο. ] Τία ημπς 

απο εἰ βεα]]σοτῖ αιείοσῖ(αίο τεςά(τηα5 
«αΓΠΠΕΠ, αιοά οὕἵτη ]εσεραίατ λήψη σὸ Νηρ- 
δος παιδες ἰσόεον γένος, 4ιιοπηοᾶο 5ίατε ηΟΠ 
Ῥοίμῖέ; θέ τὸ παιδὲς Ῥτουι] ἀπβρίο Ίη {εχ- 
ατα Ἡτεροίε, τις {ία ἀἱεροπευάα 5αηίς 
νετρα: σὸ γλνος σου Αχιλλέως Ῥτο σὸν παῖ- 
δα. Ὑε] τὸ σῆς μονο γένος, υί Ατοῃ. 

-. Ῥοτία5 Ἰοσ]ε, που ε5 αάϊς, β]11οε Νετεῖ. 
Έτ Ῥτοίθείο 7 εν ᾱς οι Ἰεσῖι τὸ 
Νηρέως παιδὸε, ΠΟΠ Ῥτοσθυ ἱπερίε; Αολίι- 
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Πρὸς µητέρ, Ιφιγένεια» µαλαρίαν δὲ µε 
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650 

Ἔένωισι ταῖσδε πλησία σταςεἴσα δὸς. 

680 Καὶ δεῦρο δὴ) φᾳωτέρω πβόσεισε σον φίλον. 

ΙΦΙΈΕΝΕΙΑ. 

΄Ὢ μῆτερ, ὑποδραμουσά Υ’ ὀργισ»ῆς δὲ μὴ, 
Δ / ᾽ Ν τα ωέ 

Πρὸς στερνα πατρος στέρνα ταμια πεβιοαλω» 
-- ο” / . Ν / / / - 

ΚΔ. Ὢ σέξας ἐμοὶ μέγιστο Αγαμέμνων ἄναξ, 695 

Ἰαχία ππαίπεΠη, Γρηϊσοπῖα, Ὠεαίαπα νεγο π]ε 

5,5 Ποδρϊίρας ν]οῖπα δίαης οδίεπάς, 

650 Ἐί ασεάιπα Ίσσα ἔπατα «Ἠασυτα Ραΐτεια κα]α{α, 

ΙΡΗΙΕΕΝΙΑ. 

Ο ππαίατ, αςσΙΤΓΘΗ5, πο 2πΙμί 5Πεςξειςεας, 

ΑΡρΙοαΡοπε Ροσία5 πἹθυπα αἱ ρεσίας ραθτῖς 2 

σἵψ. Ο τος ΑΡαπιεπιποῦ, ἵπ ρηπηϊς ταμί «ο]επάς, 

[ος οΏΊπα 6ΓΔέ γένος Θέτιδος, παϊδὸς ποὺ Νη- 
οω. «Ἠαγηεδ. 

σὸ σοῦ Νηρ. (αὲ Ῥατη. οἀϊάΙε). σοῦ Ἠϊο 
αοοϊριεπάιπη Ῥτο σός. ΠΗεαΙ. 

κἆδος λαμβώάνευ θί συνάτοτευ 5εερῖας αραά 
Μοδίτιιπα τθευτῖέ, Ρτο, οοπίταοτε αἰΠΠῖ- 
εαίεπη, αθμηΙίαίε ]υπσί εαπη αἴαιο, 

ΠΜορ/α. 
697. ἕξης κώθησο δεῦρό µου σοδὸς, σἔκνον, 

ΤΙρὸς µητέρ, Ιφιγένεια.] Οωοάἆ νετίαηῖ, «49- 
εἰάθας Ίιμο ογαῖπε αἆ πιοµπι ρεάεπι, 0 Πα, 

οωαία πιαίτοπα, Ἰρλίρεπία.  Ὁποπιοβο 
αλοἰἆσα», σαπα 5ίαἴτα ἀῑσαίατ υἱοῖπα δέαχις ἕ 
1,εσεπάμπα ΟΡΙΠΟΣ καθίστω, σία, οοίζοσα- 
ἰου, ἃ καθίσταµα!, ΙΏ ΊΠΙΡΟΥ. καθίστασο, εί 
καθίστω. Ὀοηδίχασῆο θδί, Τέκνον Ἰφιγέ- 
νεια, δεῦρο τσρὸς μητέρα, καθίστω ἕξης ποδός 
µου. Δεῦρο ἴοσο υογδὶ εί ἴοεο αἀυετδῖῖ Ρο- 
πίέιω, αὲ ἆοεεί Ῥτϊφείαπυς, Ρ. 1170. ἀε 
Ίὔια ασια το, 5οᾷ αδυχραίασ «υπ (851, 
αυαθί ε5δεί Ργεεροδίο, Ῥχορε: υἷᾶε Απίδ- 
{ορΗ, Ἠαμαγ. ΤΤΤ. Οπη ἀανο 15ίται. 
654, υέ ἐφεξπς «αρα αριἀ Ῥαμδαπίατῃ, εί 
ΒίΤαΡοἨ, Πρ. ΤΧ. Ρρ. 650. Λατ. 

Ὁ μαθήσω.] Ἠεείε Ματκ]απάας καθίστω 
Ῥτορίθς νοςθπῃ ΥΙοΙπαΤΗ σσαβεῖσα. Ἀιςς. 

Πιοϊςῖας παιοπεί κάθησο ποὮ Ε95ε δεζ6, 
5εἆ ἀεπιέίε {ε, πεππρο ἆθ΄ οιγγι, Ίο 
2γοσΐπιε αἆ ρεάεπι πιει, 58ἱ1 ἠζχιο, 1ιδΐ 5ίο. 
1ΝΕΣΕΙΟ αη μώ». Ἴσο Ώου απᾳατα Ροββῖέ 5ἶς- 

Ἠτα ἨΠατκ]απάυπα 5εηι, υί 
πττ. Π9ἱ Ἰεσίέιχ Ὀρόνον σοῦ 

ς λαμβάνει», Ἱ. 6. ]μπία, υοὶ 
η 5θἆαπι «αρετο, υδί πια] 

Ετίςεβ]πιις τοάιάσταί: 5ο]ο Ῥ]ιίοηίς ἄε- 
ἴποερς Ἰπδιάθαί. Τρϊάεπα Βεμο]. ἕξης εχρ]]- 
εαί ρε ἐγγὺς σοὺ «ρόνου. ΗορΡ/Η. 

650. προσειπεῖν, 5α]ηίατο. (Υε]ορ. 101. 

Ἀθεεῖο αΏ Ίαπα νιάετῖι (Ο]ψίαπωποςίτα πῃᾶ- 
τίέαπῃ, Ιίαηαε οσςεί 5ἷς Ιπίε]Ισεπάωτη, πιᾶ- 
ΊτοτΏ Ί1ρογο Β]Ιαπα 11ο 1Π Ίοεο ΠΙΘΠΕΤΟ, τί 
101 εχο]ρῖαί Ραΐτεπι. Ῥεᾶ {οτίαςςο είίαπα, 
υέ Ίαπι 5Ἡρτα πιοπαῖταμς, ε Ἰοπσῖπαιο 
οοηδρϊοἰεῦαέιχ Ῥαΐεχ, αίᾳαε πάπςο ευπΏ 1]]ο 
ἵπ Ίοςο πηαίεγ επι Ώμα οχοῖρετο νυ]ε, 
αιαοᾷ εχερεοίατε νὶκ Ροίεςί Β]ία, 5ΙΠΩΤΩΟ 
1η ΡαίΤεΠη αΠΠΟΤΕ Ῥ]επα, Πασταησαιθ, Θι1Πά 
οἴίο φα]αίαπαϊ, ἀοδιάετίο. Έπατε τοσα 
ΤΙΦίΥΘΙΩ, ης Ἱταδραίιτ, 5ἳ φίαῖτω Ῥαΐτεπα 
απηρ]οοίῖ οωρίαί. ΠΗορ/α. 

651. 5. ὑποδραμοῦσα] Πεϊδκίας Ἰοσίε 
ὑποδραμοαῦσα σ’, Ἱ. ο. σε. Τρηϊρεπῖα νυ]ί αιι- 
{μσογθ, ΠΟΠ Ἰδίο 1π Ίοςο ΠΊαπΠετε, ἆοπες 
Ραΐεγ γεπῖαί, 56 ατα οἱ ΟΕΟΗΤΤΕΤΕ. Ἐ- 
στεσία 5απε ΕΠ Ῥία ἵπ Ραΐτεπι Ίπιαρο ] 
στέρνα πρὸς στέρνα, ε5ί ἀεεετῖρίῖο απηρ]αχτις, 
πέ αιΐσαιε νῖἁει. ΑΠΡΙ που 5εηδι ππαπη, 
ν. Ἰοσῖέιγ ἐναγκαλίζεσθαι. Ὁκείετυτα ϱ8- 
ἆσπι {στο Ἱπίτα, ν. 655, 656, 637. 1πνο- 
π]απίατ,  α]σο ]οσίίατ εἴσπιαπα πίρτοσα- 
εἰοπῖς Ροςέ περιβαλώ.---- Τ,α5πογι5 οὔδεγναί, 
ὑποτρέχειν τινα τεξεττ] αἆ ΑΤΩΟΤΕΠΩ εί οι]- 
έπτω, αἴηιε οἶίαι Ίοειπ εκ Ὠ {παστη, 
αριά Ξιοὺ. Τα. 119. Ρ. 416. ρι]εητος, 
ὡς φεοὺς ᾖ 9 εῶν ἱδρύμαωτα ὑποτρέχουσι καὶ 
Θεραπεύουσι Ἀοησκεύοντες., Βἱοιί ὑπέρχεσ- 
Όαι Ίπ Ζορῖτι. ν. 16, δ.νΙ. 9, 1. ααηΠ- 
απαπῃ εεῖαπα ἆα Ἱππρεία Ποδ]ϊ ἀῑεῖεατ, ν. 
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κομο, ἐφετμαῖς οὐ. ἀπιστουσαί σένεν. 

636 ΙΦ. Εγω δὲ βούλομαι τὼ σὰ στέρν» ὦ πάτερ, : 
Ὑποδραμοῦσω, προσθαλεν διὰ γρόνου. 
Ποῦώ γὰρ όρια δη σὀν. ὀργισΎῆς δε μή. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΎΥ 

ΑΓ. ᾽Αλλ’. ὦ τέχνον. ἔεω᾽ Φιλοπώτωρ ὃ ἀεί ποτ’ εἰ 640 

Μάλιστα λα, τῶνὸ ο 

η/οπῖπχα5 ΟΠ ΙΠηπΠΟΓΙσοτα {μῖ5 ππαπάαξῖς. 

655 Ιρῃ. Ἔδο νοτο Υο]ο, Ο Ραΐοχ, τηε αἆ ἔααπα Ῥεείας 

Αεσυπτεής αρρ]ςατο ροςί ΙοησυπΏ {οπηρις, 

Οαρίῖο οπῖτη {1ο οοηδροςίιι [γι 

σα. Έτιετο Ισῖσατ, Ο πιεα β]ῖα: 

Ῥτα ΗἨρετῖς αλῖς, αιιο5 65ο σεπι. 

Οεσπογί (Ἠτοςί. τας. ὓ. 44. Ίάεπι αἆ 
ν. 6165. ποίαῖ, ἐναγκαλίζεσθαι 6556 Ἱ. α. 
δρα 2έχεσθαι ἐπὶ ἀγκάλαις, 5εὰ ΠΟΠ απι- 
Ρ]εοί. ΠΗορ/α. 

695. σέβας ν]άοίιτ ο556 ΤΟ σεβαστὸς, 
γοπρταπάας. Φο Ότοςί. 194]. σέβας Δί- 
κης. νιὰ. απ ποίαία 5απί αἆ ΌγεΙορ. ν. 
576. υὈὶ Ἠωπο ἵρεαπαη Ίου οανίτηις, 
Έογδαη οοππηοᾶς νετίετο ΗΠεοεαί εαπῃ Ρροδία 
Ὑομιδίπο, 0 ἀιίοε ἀεοις ππεµπι. Πορ. 

654. οὐκ ἀπιστοῦσαι.] «ᾖοαπ. 1,θυπε]α- 
νῖα» Νοε. ἵπ Χοπορμοπ. Ογτορ. Ι. Ρ. 6. 
Ίος ΥοΓΡΙΙΠΙ Φ6ΠΠΡΟΣΥ 5οΠΙρῖ νι]έ ἀπειστεῖν, 
αααπάο 5Ισπίβσαϊ ὧπει-εῖν, ποπι οὐεαίγε, αί 
πος Ἰοοο. ΑΠῑοτ ἨΠατροσταίοῃ, οκ Απιι- 
Ῥποπία, ῶΏεπποδίμεπε, ας: εἰ Νοσίοτ 
5ωρο. Τ,οιπε]ανῖο αβδεπῖίαχ Ἐτηϊ]. Ῥοτ- 
{ᾳπς, οἱ Ιπάς πηα]ία {ΤασΙοοτΙπΏ Ίοσα τηυίαί, 
Ἠος αοαᾳιο Ίοεο 5οπ]ρῖι ἀπειστοῦσαι: οἳ 
Ἱτα Ἠεϊςκίας. Ὑϊάς ἨΗοῃ. Βεερ]ῃαπί ῆὨία- 
αν. Ἡατροεταβοηῖς Τ,οκίσο 5αυ]αποίαπη, 
Ῥ. 148. Ἐά. Τ ασἀ. Βαι. 1696. 41ο. ἈΝς- 
ασαάαπα πηπίαπάυπῃ. ουδ 629. ]εσί 
Ροΐεςί οἶπο ΙΠίΕΙΤΟΡ. Ρος περιξαλώ. Ματ]. 

ἀπισσοῦσαι] Απ Ἰεσεπάιπα απ Εεῖς- 
ΚΙΟ ἀπειστοῦσαι. ἨΜιδς. 

ἀπισσεῖν ϱοάσπα 5οπ5α Ἰοσίίατ Βορβος]. 
Τταςλῖπ. 1195. 1994. 1999. 1940. Ἠεςγεῃ. 
ἄπισσεῖ, ἀπειθεῖ, Σοφ. Αἰ9ίοψιν. Ἐφετμὴ]ας- 
5µ5, Ὠυέα5, ππαηάσίτῃ. ---- Γρμϊσεπῖα πης 
φοἷα επ Ραίΐτο οο]]οφΠέάΣ, Ίδααε αἆ ν. 
677. Οιοᾶ ν. 635. 5. αῆηπαί, Υ. 5µρτα ν. 
651. 5ᾳ. Διὰ χρένον Ῥο5ί ]οπ6υπα {επιρις. 
Ῥαυπ]ο Ρορί ν. 640. θδέ πολλῳ χρόνῳ ὄμμα 
--- αἀεροσίαπα (ασπα ἀθδίάετο. Πορβη. 

655. ᾿Εγὼ δὲ βούλομαι, ὅτ.] Εαἱε]μειτί- 
τηας5 Ἠϊο ο ἀῑα]οσας Ασαπιετωποπῖς εί 
1ρηΙσεηῖα., (αῦ ος νετειι να ν. 677.) ἵα 
απο ἀορίηρίέαχ πηαρπιο απἠβεῖο ος 

ηθ ΥΘΥΟ ΙΓΑ5ΟΔΓΙ5. 

λ 
όσους έγὼ ᾽σέκον. 

5ΟΠΠΡΕΓ ϱΠΙΤΏ Ῥαΐτοπα ἀ]αχ]ς!], 

αἰπηρ]οία Τρ]ήρεπία, εί αΠεοία» Ρϊεία5- 
ας ἵη ραΐτεπι: εξ, ϱχ α]ίετα Ῥατίε, Αρᾶ- 
πηρτηΏοπῖ5 ΡαΐεΓΏΙ5 αΠΠΟΣ 1π ομαγῖ5κΙτηατα 
βαση, οἱ ΠΙῴΤΟΥ εκ «οηβδο]Ἰεπίῖα {αςϊποτῖ5 
Ίαπα οοσ]{α1, οἵ πποχ Ῥετρείταπάῖ; «ιο 
ἴοίας οεεαραίας5 αππηις, ϱ0 απιδίσµε ἆθ- 
(οχηαεί κἵησι]α οτε εἶας περοῃδα αἆ 
Τρ]ήσοπῖα Εις οσον. αοά. οΏσεσνας»ο, ϱ 
το Ἰοσίοτίς {αεπί. Ἀοϊαρίια 4ποᾳιε οδί, 
Ροόΐατη, ἀεοοτῖ Ίος Ίουο. οὐ5ογναπ[ϊςεῖ- 
ΠΠΙΤΗ, «αγ155ς, πο α]]ο αἀ]οαιῖο Ασαπηετη-- 
ηΟἩΠ Ογισνηπορίγατη εχαῖρετοῖ. Λ{αγΠ. 

636. προσθαλεῖν διὰ χθόνου. Το γὰρ, 

ὃς. ] Πιρπιριϊ Ροΐεςί προσζαλεῖν’ διὰ χιρό- 
νου Τ1ο9ὦ γὰρ ὄμμα, ὅτο. αἴμ οπίπι «εσίἀεγαυὲ 
υἴάεγείε. «ἨΜαγᾗί. 

608. Ἐτο χρῶ Οοἆά. οΏ]Ώθς χρή. 
πώνδ τηα]]οίη σών γ’. Ματ]. 

χιρώ:] ΜΘ. τετααε εἰ ΤΗΡ. Ῥ. χρή. 
Μαρς. 

φιλοπώτωρ ---- ει] Μαχῖπαε ΙΠίεΥ ΟΠΗΠΕΡ 
τε]ῖφιιος Ηῦοχος πρ απηας, ΠΗορῄβη. 

6509. σέκον.] ΝΤΡ. Ἐ). σέκνον, ππάε εππεΠ- 
ἀατὶ Ροββοί ὅσεους ἔχω, σέκνο.  ΙΜΙΠΙ {ᾱ- 
ΤΠΕΏ 5αις[αςῖι νι]σαία. Μας56. 

σέκον] Έτο ἐγέννησα. Τίκτω οίαπα ἆθ 

Ῥαΐε ἀῑοϊέατ ἐξ ἀκυρρλογίας σινὸς, ἨΟΠ ἴδ- 

ΤΗΘΗΏ 5ἱπο Ἠ ΟΠΙΘΓΙ αιοζοτί(αίο, αἱ Ταἆἀ, β’.. 
ν. Τ4]. Υ[ὸε Πειρ2όσιο, σὸν ὤλάνασος γέκετο 
Ζεύς. ΕΙ ΤΠαά. φ. ν. 1886. ἸΤίκσε μ ὄνὴς 
πολλοῖσιν ἀνάσσων Μνρμιδόνεσσι, Τιε 
Οάγς». ξ. ν. 1 Τ4. Νὸν αὖ παιδὸς ἅλαστι 

«ὀδύρομαι, ὃν τεκ᾽ Ὀδυσσεύς. Ὑπάς 5ωρτα γ. : 

474. ἸἈοίαπάιπα οδί, νῖςς ΥΕΓΕΑ σὸ γείνο- 
μαι, 4ποᾷ εἰρη]βεαί Ῥτορτίε βίσπο, εί ἆθ 

πηπαφου]ίς ἀῑεῖ ἀθθεί, οῖαπι αἰηπαπάο « 
{ορπη]ηῖς 4ποφιο αι; ... 144. ε. 
ἛἜνκ γὰρ ἐμεν γένος ἐσσὸ, ἤ 

Ὄτο 



ρβ..”...-.α- 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔ]Ι. 4ος 

640 ΙΦ. Ὢ πάτερ, ἐσεῖδον σ᾿ ἀσμένη πολλῳ χεόνῳ. 
ΑΓ, Καὶ γὰρ πατήρ σε’ τόδ έσον υπερ ἄμφοῖν λέγεις. 
Ι1Φ, Χαῖρ “εὺ ὦ ὃὲ ἀγαγων σορός σ ἐσοίησως, πάτερ. 
ΑΓ. Οὐκ οἱὸ ὅπως φῶ τοῦτο, μοιἳ μῆ φω, σέκνον. 645 

1Φ. Ἔα. ὡς οὐ [λέπεις ω εὐκήλον, ἄσμιενός ἰδών. 

645 ΑΓ. Πόλλ᾽ ἀνδρὶ βασιλεῖ καὶ στρατηλάτη µέλει. 

640 1Ρµ. Ο Ῥαΐοτ, ΙΠίαθοχ {6 Ἰάβαπς Ρος ]οη στη {θιηριις, 

σα. Εϊ οσο ί6, εχ ασαο ιΗτίδᾳιε εοπυεπῖέ αιοᾶᾷ ἀῑσῖς, 

1ΡΗ.. Ῥα]νο, Ῥοεπο αιέεπα Γεοῖςαῖ ραΐοσ, αιποάἀ ππθ αἆ 16 αἀάιιοί οἀτᾶςε, 

«σα. Ἐσυϊάεπι, Ο παρα β]ία, πεςεῖο αΏ Ἠος αίΗΤΙΠΕΠΙ, Υθ] ηθσεηῃ. 

1. ἩἨ αἵ ταῖΒῖ, αααπα της ποπ (ταπα 1] Ππίιιοσῖς, τί 5ἱ πας Ίροηῃς νίάρτῖς, 

6435 ἆσα. ὙΤα]ία τεσῖ οί ἀπεῖ εὐαταπάα 5ιΠ{. 

τερός ἔσσι, «)εὰ δὲ σε γείνωτο µήτηρ. Ὑἱϊάθ 
Οτεςί. ν. 29. μητέῶ, ἤ σφ ἐγείατο. Ῥὶς 

πῖααο Ῥαγεπίος αἰηιπαπάο σοκεῖς θἵ σεκόν- 
σες, αΠαιπαπάο γονεῖς, γεννήτορες 6ἳ οἱ γειν- 
μεν ἀἰοππίαντ. γιά Ειιδια(Πίαπα Ἰῃ 
Ἠοη]. Γο]. 1568. Ἱ. 1. 1π σὸ Τεννῶν, Ἰέθπα 
Γο]. 1689. Ἱϊπ. 59. 1 σεκεῖν. ΊΏαγπες. 

Ἠεαιλίας εἰ Ματκ]απάας εοτίριπέ ἐγὼ 
Ἰσεκον, 4105 65Ο 56ΜΟΓ. Ὠε ν. σίκτειν, 
ααοά Ἡ. 1. ἆᾳ ραίτο αἀΠρίίαπα Ἰεσίπηις, 
5αρτα Ίασω ἀῑκίπηας αἆ ν. 474. ῥῬΒὶςο οσςαχ- 
τῖι ἩἨοππετ. ΠΠ. β’. 741. ϕ. 189. Οἆγς5.. 
ἕ. 1Τ4. Οοπία νΙάϊπιας γείνοµαι ααοᾶ 
Ῥτορτῖο ο5ί σίσπο, αΐηιο ἆθ σεπεγο πηαδει]- 
Ἠπο αξςιτρατῖ ἀεῦεραί, οεῖατα Πηίετά πα 46 
{επα]ηῖς αἀμίροσι, αξ Ἠοππεγ. ΤΙ. «’. 896. 
ΤΙ. α’. 3950. 0οὐ6, Ότεςι. 99. Ὁπάς εῖαπα 
Ῥατεπίες υίτῖαιε ααμαπάο σομεῖς, σεκόν- 
τες, 5θᾷ θΜἴαιω γονεῖς, γεννήτορες, γεινάμενοι 
νοσαπέατ. ιά. ΕπαδίαίἩ, ἵπ ἨοπιοΓ. Εοἱ. 
1568. Ἱ. 1. ἴηπ σὸ γεννῶν, Ἱίοτα Το]. 16892. 

Ἠπ. 99. ἵπ τεκεῖν. Πορ. 
640. 55. ἀσμένη Ἰάῦοης, Ἱεία. δίς ΒορΗ. 

Τταςμῖη. ΧΥΙΙΙ. Τδδ. ἴπ απο ροδίετίοσῖ 
1οεο, 5ἱ Πει]ς5εί, ]οσίςσεπῃ, αί {ογο Πὶς ]ασ- 
ἔαχ, ὥσμενος χιρόνώ Ρτο νι]σατί ὥσμενος πόθω. 
σε σοἳ]. ἄσμενος ἐσείδει. "Ίσον, Ἱ. 6. ᾳιιος ἀῑοῖς, 
4ᾳ υίτοαιε ποριγῶπῃ, ἆᾳ πιο 41ο ας ἆε {6 
να]οί. Χατρε 5α5 αραιά Οταςο», ἵπ ερίςίο]ῖς 
αίᾳιε «ο]]οααῖο, α)α{απά1 Γογηχα]α, ἆς ααα 
οορϊοθῖςειτηια5 ο. Ἠσοίδεπ ἵπ Τ!ςςογίαἰοπῖ- 
δα», ααας ἵπ Ἐρίσίοίαπα ο αοοὈϊ οοη5ογῖροῖξ, 
Τρησοηία ]αήἶαπα σταία Ῥχοάϊί, αποά α 
Ραΐτε 5ἳέ πας νοσαῖα, 5ἷς Ἱέαππε Ίαπα Ῥοξία 
εχεῖίαί ἵπ ΑσαπηεπιποΠς ΑΠΙΠΠΟ ΠΠΟΡΤΟΓΕΠΗ, 
απ σπα Πῖο πι]]ο πιοάο «εἶατο να]εί. Ὅπως 
φῶ, υίταπα αὔῆγπχεπα απ πεσετη, ηχο Ῥεπε 
ορῖσος, αποά εσο {α Ἠις νοσανοσίπα, Ὑ]άςθς 

ατα Ρετεωσναιζοποπα Ασατησταποπί5 ΡτοςΙ, 

9. 

Ύοτο Ἰπάϊσανίέ Κοεβ]ετας αἆ Π. |. Ασα- 
ΏΙΘΠΙΠΟΠΟΠΙ 1π ος εππ Τρμ]σοπῖα οο]]ο- 
απῖο, αΏοσίιι ρ]οπο, οοηβίΠπα ποπ Ἠαδιι-- 
195 αριιά Ἐυπρίάρπα, ααοᾷ αριά Ταςὶ- 
πίππη Ίοσοτο Ἰϊσεί, αὈῖ Α σατπθηποΠ 56ο 
ἀῑοῖς, (γαπάς Ιδίθια / « τοπ πιαἰῃοιιγ ἀοὶς 
----1ε ἷα Ργέρατον ὁ ὁ Πορ. 

644, ἄσμενός µ᾿ ἰδών.] Τελικώς αοοϊρίεη- 
ἀπ πιάσίατ, εί θοπίρεπάιπῃ ᾧ σμενος, Ἱ. 
6. ὁ ἄσμενος ἰδών µε, ἔι φιέ πιοιίο ἰαίκίί {ο 
νιάεγε πιε ΟΊέπι υοζιρίαίε, 5ε6ιι {ἰβεπίε; 

ααοά Ασαπιεπποπ «ἀῑκοεταί Ραι]]ο απο, 
ν. 641. ΤΠ Ἠου Ἰαππρο Ῥηῖας5 μ οπεεῖ- 
έαχ ἵπ Οοἆά. Α. Ἑ. Ἐοτίε 1αοοίο, «Ψϊς 
ορι5 εδε τί ἀϊσαπι, νοσα]ες ο εί ὁ ΈἨτα 
οοπουστωηί, οοαἱαςςργο ἵῃ ὦ, 1{ ὦ ᾽πόλλων 
Ρτο ὁ ᾽Απόλλων ἵπ ΑΠΙΡίΟΡΗ. ὦ µθρακιώτης 
ΡΙΟ ὁ ̓ Αμορακιώτης ἵιπ Ἑρϊσταπητηαίο, 

Ματ. 
1,εσεπάιτη {οτί : 

ὡς οὗ βλέπεις εὔμηλον, ἄσμεν᾽ ὡς μ’ ἰδών. 

ἄσμενα αἀνετρία]έοι ρτο ὦσμένως, ζιιῤεπιέογ. 
Θιιαπι τοι ἔγατιφιε(ζιέπι πιέιισγίς, τι {ίδενι- 

{εν πε υἰάΕπδ. ΊΜιως. 
Ἔα, ὡς οὐ βλέπεις, ὅτο. ] Τὸ Ἔα οχίτα νει- 

5απι τεάαπάαί. Ὑἱάᾳ Νο. αἆ Ηεευῦ, ν. 
1096. ἍΒατπες. 
Ἔα, δεςο.] Ἠος οχίτα ΥΕΙΣΙΤΗ οσί ροδίέαπᾳ, 

ν. 5µρτα αἆ ν. 517. εὔκηλος, Ἱ. 4. ἥσυχος, 

α{ Φυ]άας Ἱπίετρτείαίατ, ἈΝοεσβοπεπα οὐ 
ποσ]οχῖί Ῥατηοσῖις ἵπ Ὑοτεοπο. Ἀομ 
Ῥορραπα (άΐοετε νι]έ Γρμ]σοηῖα,) Ἠαο «0Ἡ- 
εἴ]ατε, «πα παρ ({ 1ρ5ο αηίθα ἀῑχεταί, ν. 
649. εο]]. 641.) Ἠροπς νίάρας, ίαπαθη Ῥογ- 
ἑαχραέας 65 οί οοηαϊδίαία». Ὑϊάσίιτ ρα- 
{ο ΤρηΙσοηῖα σα 1δαπῃ 6]ις τοῖ αΏἴοττο, 5οὰ 
ρεείαίοτος αἴηια Ἰεοίοτο» οχϊπἆαᾳ αιά 
αὐῖά οοπε]αἀοπῖ. ---- ἨΠαίαταπα τογΙΠΩ οι- 
τα απΏσ]ίέαχ τεκ αίηιε ἆας οχετεῖέα5, (Υετα 
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19. Παρ ἐμοὶ 7ου νυν, μη. σι Φροντίδας σρέπου. 

ΑΓ. ᾿Αλλ’ εἰμὶ παρὰ σοὶ νυν πας, κοὺμ ἄλλουι. 6560 

Ιῷ, Μεθες νυν ὀφρὺν μια σ᾿ ἔκτεμον Φίλο. 

ΑΓ. Ἴδου, γέγη»’, ἕως 

650 

γέγηδά σ όρων σέκνον. 
ΙΦ,. Κάώπειτα λείδεις δάκευ᾽ ἀπ' ὀμμιάτων σέςεν: 

ΑΓ, Μακρὰ γὰρ ἡμῖν ἡ ̓ πιοῦσ᾽ ἀπουσία. 

1Ρ/. Ὅα {6 ταμῖ πωπς, ηος αἆ αἶίαξ ουγα5 ϱοπνοτ(αΓῖ5. 

σα. Λίηυϊῖ 5απα {ροάπα {οξως, πο αΏρὶ. 

1Ρῇ. Ἠιοπαϊς πας 5αρετοΙΗ πα, οεπ]οδημο ]ωέος οσρ[ίσα, 

σα. Έεςε ]απα ]αΐ0Σ, πἴουπαιιο Ἰαέος ἀἆωπα {ο νίάεο, Β]ία. 

650 ΙΡ], Ἐν ίαππεπ ἸαεἨγγτηας οχ οομ]ῖς ειιἶς Ργοβωπά!ς2 

«σα. Ί.οΏσα οπῖτ εγἰέ ποὺῖ5 Ίατω αρρχορίπααπς αὐσοηίία. 

546 5οηίοη/ῖα,) αματο ηοθς 56Ίπρετ Ροίεςί 
6550 Ἰσίέας ας Ἠ]]ατῖ, οεἰἶατηςί αιῖ Ίατσα 
Ἰω6βαρ εα ισα εἰ Ρταεαίατ. Ἐαπάσπα 5ο- 
{οπίαπη αροπῖις οχροβιίατα Ἰπνοηῖος Ει- 
πηρῖά. Ίοη. 691. 5ᾳᾳ. οο]]. Ῥεποςα» (Γ4ἱρο 
γ. 6. εί 5ρτα ν. 17. 5ᾳᾳ. ΓΒΜορ/ῃ. 

646. Πρὸς ἐμοῦ.) Όπωπε (οὔϊορ παρ 
εµοι. ῬθἨς, ιιξ ϱΧ ΥΘ6ΡΟΠ5Ο Ασαπησηποηῖς 
Ραΐοί, ν]άο Ῥασςμ. 494. ΑτίσιορΗ. Ῥιαε. 
350985. Μαγλ. 

Παρ ἐμοὶ] Τία απηρο Μ98. οἱ 19, Ὦ. 
γυ]σο πρὸς ἐμοῦ. ἍΤος Τά. Α]ά, καὶ μὴ 

σὶ, αΏ] τοςίο ἀο]οί καὶ Ῥαγποδίας. Μιας. 
ΤΤρὸς ἐμοῦ γεοῦ νον" μη σὺ Φροντίδας σρέ- 

που... Ὀε]ονί καὶ ΙΠίοΥ νῦν οἱ μὴ, αέ νοτιι5 
οἴρί σοηίατοί. Νι]]ο επῖπι πιοάο Απιρηι- 
ΠΟΟΣ 1η αιατίο Ίοςο αἀπι]ηῖ Ροίο»ε. 

ὔαγπιεδ. 
Τη Ἠου Ύοχεα Ρῖ ΑραπΙΘΠΙΠΟΠ Πφάθτα 

νορῖς χαδροπάεί. Έσο τπα]]ομῃ οπη ἸΚοο]ι- 
Ίογο Ίεσετο: 

παρ᾽ ἐμοὶ γενοῦ, μαὶ μὴ πὶ ϕ. τ. 

Ῥθηςιι5: απο {οέαπα ές τω] {γα ζας νε] πῃ, 
ΟΠΠΠΘΡ(ΙΕ 6ΙΓα5 αρ]ῖοῖας. "Αλλ23ι Πατ ΟΠΙ- 
ηος ουΓα αἆ Γρηϊσεπῖαπα ρεγποηπί, αάρας 
Ραΐοχ αποϊέιχ. Ὑἱάς (παπα ρτορο αεσθάαί 
αἆ τεπ], α Β]ῖα 5αΏς ΠΟΠ Ιπίε]]εείαπα! Έσο 
η] 1] αἰῑαά γταίετοα «το, {οῦα5 5Ἡπῃ αριιά 
ίθ. Τρµϊσεπία, απα., αμἷά νε]έ ραΐοτ, πο 
5επ/1{, Ώσης αἆ Ἰα ατα ρτονοσαί να]ίαπῃ- 
αιιο 56ΓΕΠΗΤΙ. ΈΏεπιας Ἱίαφιε 5ρογεῖ]ῖο 
πυΡεΠα, (αέ «πα Ψεπιισίπο Ῥοδία Ιοᾳ1ατ,) 
]αίαπααιε εχροντῖσας Γγοπίθπα. Ἀαπα µεύ- 
ναι ὀφρὺν, Ἱ. ᾱ- καταβάλλειν ὁ. Ἰεσῖίις 
Ογε]ορ. 166. δῖ Ῥ]υτα ποίαία τεροτῖες, 
υηπάε συνώγειν ὀφρῦε ἵπ Οοπηῖοῖ Ῥ]η. Τ56. 
ααοὰ 1ρῖάεπω 5ἰαΐπα εχρ]ἴςβέιγ Ῥευ σκυύρω- 
πάζεν. Ἐοεμῖενις υ]άπια νετρα τοάάτέ: 

δίοᾖιο ιίολ απι ππῖέ εύιοηι {εδεπάεπι «4ιμῤς, 

ἨεδοΙο απ σα αοουταίο ! 
νῖ οχρτίππετο νιυ]έ νι]έαπα ΦΟΥΟΠΙΤΗ, 5ο 
λα, οχ οσιι]ῖς ργογωπηρῖ. «ΠΟΡΙΗ. 

649. ᾿Ιδοὺ γέγη» ἕως γέγηβά σ᾿ ὁρῶν, σέκ- 

ν.] Ἠαο οσι απΐηια Ἰοσί1ο. Ῥοήρο, 
᾿Ιδοὺ, γέγηθά γ ὡς γέγηθα, σ) ὁρῶν, σέκνον. 
Ἠλαριταοποπα πποτοίαγ ]οηαοπάί {οτπασ]α, 
πηασπα Ἰααδτηῖς: 5ο Ἠαγπα Πποίαταπα 
Ῥγον]ίας πο Ῥογπας π]ςί αἱ Ῥοπατη εκ- 
οπηρ]α Ραυσα Ἰοσυῖοπῖς. Ττοαά. 6532. 
ὌὍλωλεν ὡς ὄλωλεν. Ἐ]οείτ. 959. "Εκυρσεν 

ὡς ἔκυρσεν. οί ν. 113932. δέδοικα----ὡς δέδοικα. 
Ἐλιξάστω ᾳ σοποσῖς ε5ε 15ιιά Μ εά οσο αἆ πΠ- 
οἵστη, ν. 1007. "Ἠγγειλας οἳ "Ἠγγειλας: 
εί Βορ]ος]ῖς (4. Οο1, 54Τ. Εἰσ᾽ οὗτέρ 
εἰσι. οἱ τηα]]5 ΡΟΠΟΓΟ ᾿Ιδοὺ οχίγα ΥΟΥΡΙΙΤΩ 
επα Ῥαγηορίο, Ἰᾳσί Ῥοΐϊεςί, Ιδού. Τέγηβά 
Υ ὧς γέγηθα, σ᾿ εἰσορῶν, σέκνον. Ἡ. 651. 
ΡΟ ἡ ̓ σιοῦσ᾽ (ο. Α. ηπιτυχουσ’. Ματ]. 

᾿Ιδοὺ γέγλ9’, ἕως γέγηΦά σ ὁρῶν, τέκνον.] 
Ίία Εά. Α]ά, πες νοχγδα5, απαπ(απα 5ςᾶ- 
Ῥεγ οἱ Ίπε]οσαης, οοπίτα τηθίπ Ἱερος ῬΡοες- 
σαΐ. Μπας (απο οοπνεπῖς ἕως, γιαπιάζι. 
1,εσο Ιρῖατ: 

΄ .. ΄ 

Ἰδοῦ, γέγηά σ᾿, ὡς γέγη’, ὁρῶν, τέ22νοΡ. 

γέγηθω, ὡς γέγηθα. σαμάεο φιαζεφιαῖε {ε- 
έιά σαιιάζπι δὲ. ῬΒιπαϊα 5απί ἤγγειλας, 
ο ἤγγειλας, ἨΠεᾶ. ν. 1007. εί δέδοικά νιν, 
ὧς δέδοικ’, Ἐλοοίγ. ν. 11399. Ἐάϊάϊι εκ εοἩ- 
Πεείατα Ῥατηςδίως: ν 

Ἰδοὺ, γέγηθα, ἕως γέγη» σ) εἰσορῶν, τέλνον. 

| ἁάιας. 
Ἰδού: Τέγη3’, ἕως γέγηδά, σ᾿ εἰσορῶν, σέκ- 

νον.] Ἠ[ο γετεας οἶἶπα εἷο Ἰοροραίασ: ᾽Ιδοὺ 
γέγη»’ » ἕως γέγηδά σ ὁρῶν σέκνον, ΤΩΘίΤΟ 

1 

ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ 

: 

πηίκογα Ἰιιχαίο; «ατα τὸ Ἰδοὺ εκίτα ο 8 
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1Φ. Οὐκ οἵδ., ὃ φὴς, οὐκ οἶδαν φίλτατ᾽ ὦ πώτερ. 665 

ΑΓ. 

1Φ. 

655 ΑΓ, 

ΙΦ, 

Ἐνυνετὼ λέγουσω, μᾶλλον εἰς οἶκτόν μ ὤγεις. 

᾿Αξύνετα νῦν ἐροῦμεν, εἰ σὲ Υ εὐφρανῶ. 
Πωασαί: τὸ σιγῶν οὐ σ9ένω"' σὲ δ᾽ ἤνεσα. 
Μέν, ὦ πάτερ, κατ οίκον ἐπὶ τέκνοις σέ»εν. 

ΑΓ, Θελω γε’ σὸ Φέλειν ὃ οὐκ έχων, ἀλγύνομαι, 66ο 

1Ρ/.. 

σα. 

1ΡΗ. 

655 ἄσα. 

{Ρή. 

σα. 

εοπ]ροίπιας, έ 5αρτα ν. 644. εἰ Ἠεειὺ. ν. 
1098. θὲ εἰσορῶν ΡΓΟ ὁρῶν Ἰοσίπαας, Ἠσθε, τί 
τογπα {αέθαπαΣΣ, πος εχοπηρίας α]]λάπΏ, πες 
εχροςΊίοτ, Ργο ποὺῖς ξαεῖε: 510 ΓΑππΕΠ, Ρο5- 
5ο οί αἰϊίογ πιθίτο «οηδι]ῖ: 5οἆ Ίαο Ἰθείῖο 
εαπῖον ἔοτία οππιιπο(ἰοτίδας νιάδοΙέατ. 

αγπιες. 
᾽Ιδοὺ, διο.] τε οἰῖπι Ἰοσεραίαχ Πο νειςιις 

η Ἐά. Α]ά, παῖπις εἶεσαῃς, 5εᾷ α5ροσ Σα. 
-. ΄ 

Ἰδοὺ γένη», ἕως γέγηφά σ ὁρῶν, τέλνον. 

Ῥατπεδίας, αι πδίταπα ἀῑοῖε παῖδοτε Ἰηχα- 
απα, Ῥτο ὁρῶν Ἰοσῖί εἰσορῶν, 8ίηιε (Ίου απ - 
ἀαπι τεοίε,) {δ2ὺ αχίτα νείσιπι Ῥοποθπιάιπα 
ε55ε οθΠςοί. ὮἨ. 5πρτα ν. 644. θεά ποπ 
γ]άοο ππδίπῃ ἵπ νεγςιι 1]]ο πλίδογο ]αχασί. 
Ῥτονορίας ἕως Ιπίαυρτείαίιχ οµπα Ἠες.γεοίο 

φεγο. Ῥτοάρεις: ᾖΛασίεπιις Ἰσείοτ, ἀιπι ἴ8 
Αἀβριεῖο. σ᾿ εἰσορῶν σ. Ὠιοά νετο Μας- 
στανῖας φοπ]ρῖε, (αέ ἵπ οίοπο Τρδίοπαί 
νιάεο,) Βατποδίαπα ϱ οοπ]εοίατα ο[άϊρςο, 
Ἰδοῦ, γέγηδα, έως ΥΞΥΛ9 σ ὁρῶν, ΏΟΠ 5α1ῖ5 

αεουταίαπη εδί, ν]άᾳ 5αρτα, αὈί Ἠαπο ΥθΥ5ΙΠά 
ε Βλγπεςίϊ εοπ]εοίατα οανίτωας. Ἠορβα. 

650. λείβειν Ῥτορτίε ἆᾳο Ἰραοπίριας 
ἄθοσαπα ἀῑσῖεασ, Τομ. 1055. 5εἆ Ἡ. Ἰ. Ῥτο 
ἐκβάλλερ, ἔκγέειν δάκου. Ν. 5αΡίᾶ ν. 4Τ7. 
451. 40. Ῥεά λείθειν εοάεπα πποάο ]θσῖυαγ 

Απάτοπι, 417. Ῥβαπῃ. 1258. Ἠορβι. 
651. ἡ πιοῦσ᾽ ἀπουσ.] Τπ5εεμέυτα αὔδεῃ- 

Πα. 0ο. Α. Ἱεοῖο εσί σ]οὔ5εΏ. 
ο Ῥτοάρσας Ιπίιε]]σίι ἆσο πιαρῖ οσα 
Αεβῖ]]α οοηβεἰθηά!ς, 5οἆ α[αά οοσῖϊέανΙέ 
ΦΑΠΙΕΠΙΠΟΗ, ϱµατε Τρμϊσοπῖα πεσαί 5ο 
Ππίε]]]σοτε ααἷά ναῖῖς, 5εὰ ραι]ο ροςέ αρρα- 
τεί, εαπι εορίίας5ο ραίΐτοπι οοπίτΙ5ίαίαπα 
5.6 Ῥτορίεγ αὐσοπίίαπα Εαέπτατα, οπασπα 
Ρο]]απι Ἐτο]απαπα παπς σογοπάαπα Ροδίι- 
Ίατο. Ἠορβι. ζ 

Νοσεῖο, παῖ εαγῖςείπαθ Ραίοτ, ηοςεῖο αιϊά ἀῑσας. 

Ωιιοᾶ ρτιάσπίοι Ἰοᾳμοτῖς, 60 τηασί5 πηο δα πηϊςογαΙοπετη πουςς, 

Ὠϊσσπας Ισίις οα]ία, 5ἱ πποᾶο {ο οχμἰαγαΡο. 

Ῥαρα! ποπ Ροδ5ΠΏ {ασστο: {6 Υετο ]αμάο. 

Μαπο, Ο ραΐου, ἀοπαῖ οὐ ἐαῖς Ηρεγῖς, 

γοἱο ααϊάσπα, 5οἆ οχοφιαῖ ΠΟΠ Ἠαβοης, ἀοἱθο. 

609. Οὐ» οἳ ὃ ὃ, σεφής.] Απαραςέις ο5ὲ 
«οεαπάιμς Ῥε5. 5εηρῖ Ῥοίοςέ ὃ φὴς: αποά 
οί οὐκ οἶδα τί λέγεις, 1). ἵἴατς, χῖν. 68. οί 
ια Ἠεαίβίας. ΠὨεϊπάς, φίλσατ᾽ ἐμοὶ πάτερ. 
είαδῖι 1π νοτδα. Ῥταίμ]ςςσεπι {απΠθῃΠ, οἳ 
εατα «ο1εῖρας, φίλτατ᾽ ὦ πώτερ. Μαν]. 

Οὖκ οἶδ' ὅ, σι φὴς] ὃ φής. ου. 
Όι νῖίείασ απαραρεις ἵηπ 5οαοαηάἆα 5εζςρ, 

Ρο ὅ τι φὴς ]εσο ὃ ῥήε. Εεαίῃ. 
6559. συνετὰ 410 ππασῖς Ίτα Ἰοᾳπεσῖς, αξ 

Ιπάο αΡΡρατετα νΙάθαίιτ, τηθ α {6 τοσίο ἵπ- 
{ε]]1σὶ, ϱο τηασὶς πϊςθτίοογάΙαπα ΤΠθΘᾶΤΩ 
ΠΠΟΥΘ5. Φο6ά 1ρΗϊσεπία σύνετω Ἱπίρτρτείᾶ- 
ασ: αασ Ῥγαάεπίατα, 5αριοηεῖαπα ρτο- 
ἀππί, 4παχο τοδροπάοί, ὠσύνετα ---- ἀϊσβηι, 
5ἱ {ο Πα οχΠΙ]ατατε Ροδδπι. ἠΜαγλι-- 

654. ᾽Ασύνετα μὲν γ΄ ἐροῦμεν,] Οοᾶἆ. Δ. 
Ῥ. Ο. Ασυνετα νυν ερουµεν. Ἠεῃς νυν. 5εἆ 
Ριίο ἆθοςσε γ’, 5ἶνα ρχο αἀγοτΏῖο νῶν, 5ἷνθ 
το απε]ίῖσα νυν θαππαίατ. ἨἩθδροηδαπα 
Ἀους αἀπα]ταδι]α νιάρίατ. ΛΜαγῇ. 

ὧὲν γ ἐροῦμεν.] Ὀίετηιο ΜΡ. εί 1110, 
.νῶν ἐροῦμεν. Μιςσ. 

ἀσύνετα, 1π5υ]δα, αὐδυχάα, (πΠγο]α, πασα- 
(οτῖα, πες ἐιῖς γονὈῖς οοπιπποάα. 1065πεΥ. 

655. Παπαὺ ασε αἀπαϊταπεῖς οἱ Ἱττιάεη[ῖ. 
Υ. ᾳὖξ ποίαία 5απί ἆᾳ Ἡ, ν. αἆ Ογε]ορ. 
110. 165. εἰ 156. Σ9ένω, δύναμαι. ---- Ίνεσα 
Λοζϊσέις Ἡ. Ἰ. 5οἷθο, 5. 56ΠΠΡΕΣ {6 Ἰαμάο, 
Ἰααάατε ἀοῦὈεο. }Πορ/. 

657. θέλω γε" τὸ θέλειν δ' οὐκ ἔχων.] δίο 
Ιπεο]]]σῖ Ῥοΐο»έ, 6ιρίο δαζίεπι; 5εά ποπι α- 
οχι ἰδίιά ΟούΡΕΒΕ ἴπ πια ροίεδίαίε, ὃτο. 
Ἐοτίε ἴαπποπ νετία5, σὸ σελεῖν δ οὐ» ἔχιων, 
διο. Ώοια. ΥΠ, 18. σὸ γὰρ 3έλειν παράκειταί 
μοι" πὸ δὲ πατεργάζεσθαι τὸ καλὸν, οὐχ. εἷ- 
ρίσκω. Μαγκ. 

πὸ έλεν] Ῥτορτίο εσδοί ἴρεε οιρίεπιάἰ αὐ- 
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ΙΦ. "Ὄλουτο λόγχαι, καὶ τὰ ἸΜενέλεω κακά. 
ΑΓ. "Άλλους ὀλεῖ πρόσ», ὦ μὲ διολέσωντ' ἔχει. 

66ο ΤΦ. Ὡς πολὺν ἀπῆσθα χρόνον ἐν Αὐλίδος μυχοῖς. 

ΑΓ. Καὶ νὺν γε μ ἴσχει δή τι μῆ στέλλειν στρατό». 

ΙΦ., Του τοὺς Φρύγας λέγουσιν ὠκίσναιν πάτερ; 655 

ΑΓ. Οὗ μήποτ οἰκεῖν ὠφελ᾽ ὁ Ἡριάμου Πάρις. 

1ΡΗ.. Ὑαἱθαηπί Ἠαδία,, οί πια]α ἈΠοπο]αί, 

ρα. Ἐτίας αἷῖος Ρετάθηέ, ᾳαα. τηε ΡροτάΙάετιιηέ, 

660 Πρ. Ώμαπα Ίοησιπα αὐ[αϊςα {θππριις ἵπ Αιιβάϊς τοσοςςίριις ! 

«σα. Ἐτοβϊρεί πε ππο οἵατα α]ἰᾳιιῖἀ, ἐτα]ίερτα οχογοϊεαπῃ. 

1Ρ1. Ῥαΐσι, αρῖ ἀῑουπί Ῥμτγσας Παρίίατο ὁ 

σα. ὉὈΡϊ αάπαπα παπα ααπα αρ]ίαςςοί Ῥατῖς Ῥτίαναϊ Βίας, 

ἔπ. δεὰ νἰάεπάιτα, αἴποη εἰσηίβεαγο 
Ροβ5{, γεηι ετρείίίαπι, 1. 6. αά ουτη Βο]ιο]ῖας- 
Πςῖ Ίοααατ, οὐ]εοίαπι αρμοιεἰοπί.  Ὑϊάο 
ας οἰταρίπιας Ἱηίτα αἆ ν. 12Τ0. (Οοπέος 
εῖαπι Υ. 550. Ματκ]απάο Ῥ]ασοί τὸ σελεζν. 

ΑΓμασ. 
Θέλω γε" τὸ 9έλεν] Ὀιροτίας Ἱερῖε: 

Ἀέλω" σὸ δ ἔφέλει, ΠΟΠ «θιο Ῥεπο: ηθς 
α]]α εαβεταί «αρα, ΕΤ οί» ]οοῖο ἀἱδρ]ῖ- 
οεγεί. ἤΒαγπες. 

οὔκ ἔχιων σὸ 3έλεν] Οιοπῖαπι ΏΟΠ Ῥος- 
5υΠ, φαοά νο]ο. Α]ιά οοσῖται Αραπιοπι- 
ποῦ, αλά Τρηίσεπία,. ἸἨΜιδστανίας Ίαπα 
ομβρτγαν!ί, σὸ 3 έλειν 6556 Ῥτοργϊο {μια οιι- 
Φήεπαί αεέιπι, 5εᾶ Ἡ. Ἱ. Ἠαιά ἁαυῖο Ιπίε]- 
1σί οὐ]εσέατι αρροειϊοπῖς, τει ετρείί[απι. 
Ίάεπιαυε οἶίαί ν. 550. (μΕῖ σὸ βούλεσθαι 
Ἰοσίέατ,) αίαιιε 1970. πα] ο5ί σὸ βουλόμενον. 
Ωιοά Ρεγηποί αἆ Ἠαπο πιοάο Ἱααάαίατα 
Ισηϊβζαίίοποπη ν. «ωρτα ν. 29. οἱδ49. Ἐο- 
ἀεπῃ ποᾶο Ίμιο. Ἡ. 1Ο. χαρὰ Ῥτο οὐ]οοίο 
χαρᾶς, υὈ] γὰρ Ιπερρ. Ματ]κ]απάο ρίασοί 
σὸ σελεῖ», ιο {αεϊ]ας ε.α. ΘΙπη]]]ς ]ο- 
οι5 ε5ί ἵπ γρ. αἆ Ἡοπιαῃ. νἩ. 18. αδῖ Α.- 
Ρορίο]ως ἀῑσΙί: σὸ γὰρ 3έλειν Ξσαρώκειταί 
µοι τὸ δὲ κατεργάζεσθαι ---- οὐχ; εὑρίσκω. 
101 νοΓΟ εὑρίσκω ΠΟΠ ἰαηίπη εχ ης ΤΠ, ΧΝΧ. 
1ηίρρ. Ῥτο Ἠευταῖεο κν, 5ο εἴῖαπα Οτα.- 
οογαπα (Ῥ]αίαχεὮῖ, Αττίαη, Ῥαυκαπία) 
εοπειθίιάίπο, Ίοςο Υ. δύναµαι αἀΠϊρετῖ οὐ- 
εεγναπάυτη. (αίθγΙΠῃ 5αρογβυα ον Ώι- 
Ροπεῖ Ἡ. Ἱ. οππεπάαίο Θέλω. σὸ Σ ἐθέλεν. 
Οµ]ά Ίπάε ασ Πορ. 

658. 55. Τρηϊσοπῖα, ας Ῥαίαί, Ῥε]- 
Ἰάπα Ππππῖπρης α Ῥαΐε Ἰππαῖ, οχροταίΙς 
1] αίᾳαο Ἰ{οπο]ααπα αιἰοίοΓθΠΏ ΟΠΙΠΊΙΤΑ 
Ἠογαπα ππα]οχυπῃ.  Ῥοπίέαχ απίθπι Ῥχο 
δε[ῖο, Ρ3τ5 αΤπΩΟΧΗΤΩ, ααἴρας 1π Ρο]]ο ρτα-- 
αριε η 5ο]επί, λόγχαι, αδίῶ. κακὼ Μ. 

ΙΕ ΡΥΡΙΠΙΔΟΥ 

απς α ἈΠεπο]αο ρτοβοϊςοιπίΙτ, Ῥτορίτις 
αοςσά1 αἆ τετ ΑΡΑΠΙΟΙΗΠΟΠ ντ. 564ᾳ. ----- 
ἄλλους Ιηπῖε]]σίε Τρ]ήσεπΊαπα. ἔχει διολέσαν- 
πα οκ (Οταςσίδιπο φας (Πο ΡΤΟ διώλεσε. 
ἨΠι]ία οχοτηρ]α Ἠαπο ἵπ τοια Ιααάαία 1η- 
γοηίες α Οε]. Ῥοσκίο αἆ Ατὶςιορῃ, Αν. ν. 
851. οἱ 1π πο» αἆ Ογε]ορ. ν. 407. Βαϊ- 
Ποτίας ἀῑςαπσιαστο νι] ροςί ν. ὀλεῖ ΠΟΠ 
Ρορί ν. σρέσἈεν. Ἰρηϊσοπία, ἀπ ἀῑσῖι, 
Ῥαΐτεπα ΊάΠ1 πω ]ίαπα {επηρις ἵπ Αιάᾳ 
εοπηπηοχαίαπα 6556, Τοπ ραπ {αηρῖε, 
απατά Ἠπο πδαιιο ορ]ανοταί ΑσαΠΙΘΠΙΠΟΠ, 
ειπάστηαιο ϱο ἀασ, ααοά εγαῖ ἀοίεσρῃ- 
ἁωπῃ. Μύχοι Αὐλίδος ν. Ιπίτα ν. 1600. µυ- 

χιὸς ἀῑεῖίαχ ἆς Ππίοτῖοχί αἴου]ας τοῖ Ῥατίο, 
υέ Ογε]ορ. 290. αδί Ῥ]υατα ἆε Ἡ. ν. 5απί 
ποίαία. ν. Ὀ. Ἐοουρρεπ αἆ ἨΠοτη. ΠΠ. 1. 
151. εἰἴπ Απίμο]οσία Οτασα, ΤΠ]. Ρ. Τδ. 
ἴσχευ τοᾶηεί, ἀοίῑπεί, ρτοϊήρεί. ᾠκήσδαι, 
Ἰηΐτα ν. 706. οἰκεσθαι. ἨἩορβα. 

659. ὌἌλλους ὀλεῖ πρύσθ ἅ μὲ διόλεσαντ' 

ἔχει] να]σο πρίσθεν ἅ µε. Ἱηίτα 617. Ζ4- 
λῶ σὲ μᾶλλον ἢ ̓ μὲ τοῦ μηδὲν φρονεῖν, ΏΟὮ σε 
εἰ ζ µε. Βἰπηϊ]Ιτοι τ97. Ιεσεπάυπῃ ύμαί' 
ἅ μ ἐχρΏν θῦσαι βεοῖε, ΠΟΠ ἅπερ᾽ μ ἐπιρν, 
αὲ νυ]σο, ηθ(αο ὥπερ ἐχρῶν, πί οἀϊάϊε 
Ματκ]απάις, Ῥτουαπίο ἨΠιςστανίο. 1ΡΗ. 
Τα, 608. ἤ ̓ μὲ, ποπ ἤ με. ἘΠωπίς5, 698. 
µη ᾽μὲ, σόνδε δ αἰτιῶ. Ῥογ. 

661. Καὶ νῦν γε μ᾿ ἴσχει δή τι, μὴ σσέλ- 
λειν στρατέν.] Τατοποτας αἆ Ἠετοά. 1Τ]. 
141. οἴαί Πδε]ψ]. Ῥετς. 172. Ἱα]ας Ἰοεῖ 
ου]ίας. Ῥου. αρ ο 

669, ΤΙΟΡ τοὺς Φρύγας λέγουσιν ᾠλησέαι, 

πάτερ] Τιεσο ὤχισθαι Ἠϊο οἳ Ἱπίτα 706. 
γιάε Ἠεοι». 9. Ττασῖοις αριᾶᾷ 8ἱου. ἀο 
Ἡ. Ν. Ρ. 197. ἀποικεῖσθα, 5οά 8. αρ. 
Ὑαἰεκεπατ. αἆ Τμεοςτ, Αἀοπ, Ρ. 958. 

"κ... 

ε, νμεσφ ον σώος Χο » 
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ΙΦ, Μακάν γ΄ ἀπαίρεις ὤ πώτερ, λιπὼν ἐμέε; 
β05 ΑΓ, Ὢ δύγωτερ; ἴπεις ρα) σύγ᾿ εἰς ταυτον πατρί. 

΄/ 

ΙΦ. Φευ: εἰ ἦν καλόν 00 σοίτ "ἄγειξύμπ λουν ἔμξ. 

ΑΓ, ̓  

1Φ. 

Ἐν ἔστι κονὶ σοὶ πλους» να ῥνήσει πατρός. 

Ξν μητθὶ πλεύσασ» Ἰ μόνη πορεύσομαι; 

ΑΓ, Μόνη μοω»εῖσ' ἀπο πωτοῦς» καὶ µιητέρος. 

1ΡΗ. Ῥτοει] πανίρας, Ο ραΐετ, ἀεδετεῃς πε ὃ 

665 «σα. ἵπ εαπάεπα τοΓΙΠΗ 5ίαίπῃ, Ο πο β]Ια, { ᾳαοαις νοπίς 6ΙΠ1 ρα1ο. 

1η. ΟΠ! Ὁ ἄπαπα οςδεί Ποηθδίιιπα παϊΒῖ, ΕΡία ας ππο {θεΙπα παν{σα(οπῖς οοπαΙέθπα 

«ρα. Αιαιϊ εί ἀδί οδί παν]σα({ῖο, τ1βΙ τεεογάαροσίς Ραίσῖς, [ἀπσστο. 

1/4. Όαπι πίτα πανῖσαΏς, απ 5ο]α, Ῥτοβεῖδεατ 2 

«σα. Ῥο]α 5εστοσαία ἃ ραίτο εί τηαίτε, 

ἀπωκίσέαι. Ά]ίετ Τχτασίειας 1θά. Χρεία δ' 
ἀνώγκης οὐ. ἄπώκισται πολύ. ὮῬογ. 

ὠκήσθαι] Νιά4ο αἆ ν. 19. ἨΜιβα. 
664. Μακρὰν ἀπαίρειε,] Όπιπες (0οἆἆ. 

Μακράν γ) ἀπαίρεις, τθείθ, δεῖ]. ὁδόν. 
Μαν. 

Μακράν γ] Πα ΜΑΡ». ἴτε5, Ψα]δο ἀθοςέ 
Ἠιας. 

ὠπαίρειν εδε γοςαβρα]υτα πεις, 5ο|- 
νοχε (πανεπ)) ἵειτα, πανί αρίταο, ΑΠΡί αᾱ- 
ἀῑταχ χ:9ονὸς, ΥεΙ ἀπὸ, νε] ἐκ χ9ονός. Ῥ]α- 

τα πιοπυΙτας αἆ ΟΥΕΙορ. ν. 151. Πορ. 

γ 

1Φ. Μακρὰν ἀπαίρεις, ὦ πάτερ, λιπὼν ἐμέ. 

ΑΓ. Εἰς τωὐτὸν, ὦ «γύγωτερ, συ’ ἥχεις τῷ πα- 

πεί. 

1Φ. Εἰβ᾽ ἦν Λαλόν µοι σοΐ τ) ὤγεν σύµσλουν 
ἔωέ. ἰ 

ΑΓ. Αἰσές σέ: χαΐ σοι πλοῦς ἵνω µνήση πατρός. 

Ἠσατεπί Γπίευρτοίες ἵη 1ο νοιςα. Ῥτί- 
ΠΤΙ ΕΠΙΤΏ αἰτεῖς σί; Ῥτο σί αἰτεῖς αὐ Ἱπ- 
ἀοιε ἄταςα Ἰπσια αρ]οιτεί, ἀοϊπάς 
νετο τε]ῖαποσΗτω ΥεχΌοτΙπΏ 56Ώ5ς ῬάγΠη 
εχρεάἵτυς εσί. ΜΠιδστανίας ἐηίας: 

ἀλλ᾽ ἐστι καΐ σοι πλοῦς ἵν οὐ µνήση πατρός. 

εὐ]ας τεριϊσίῖς Ιηβίδίοης οοΥΤίρο: 

ἀλλ᾽ ἐστι μεῖσε πλοῦς ἵν᾽ οὐ µνήση πατεός. 

107: πιθειίπι πιαυϊσαδίς, δει ἴἶζιο εδὶ γιαυὶ- 
ξαπάιώπι εδί, αιδὶ Λαΐγίς ποπ απιρτι» γεοογ- 
ἀαδενίν. ΙΠ σοὶ νατίαπὶ 0ο. 4 ΠΟΓΗΠΙ ΠΟΗ- 
πι] σὺ Ἱερυπε. κεῖσε οεοὐτηϊε ἵπ Ῥαςολῖς 
γ. 190. ὁ 9εὸς ἄμοχφεῖ κεῖσε νῶν ἡγήσεται. 

«/αζοῦδ. 
665. εἰς φαυτὸν ἥκεις .] Τάοτα αιιοά ἥξεις, 

υοπέιγα εδ: 5εῖ]. αἆ 5ερι]ομταπ. ὨἨος 
οι, ΙΥ. 

νο]αῖέ 1]]ο: 5οἆ Π]α ποπάαπι Ιπίθ]]οχε, 
1η]]6ΠΏ σύ γ’, ᾳααπα σύ 9. Μαν, 

τω, θύγατερ, ἥκεις καὶ σύγ εἰς σαυτὸν 
πατρί.] Ἡ. Ῥ. Ειαξ. αἆ Ἠσειὺ. ρ. εἰσχνίῖ. 
οπη. αγΠσι]ο αέ ἵη 671. Πιγπ. 

Εἰς φαυτὸν, ὦ 3ύγατερ, σύ 3 ἥκεις σῷ 
πατοί.] Ἑαπάειη ἔεγο ΠΠεΠίΕΠΙ Ρα 56 {6- 
ταπί νετρα 5ἩΡΤα Υ. 461. ἍᾖἸαγπες. 

666.5. σαὐτὸν τῷ πατρὶ, ἵη εαπάεπη ]οσπα 
ᾳπο ραΐετ ἀϊφοθάες. Ώε µδι ρτοποτηϊπ]ς αὖ-- 
τὸς οµπα ἀαεϊνο ρείδοπα», αβ1 5ἶπαϊ Παάϊπθτη 
εχρτῖπα{, τωυ]ία ποίανΙ αἆ ΟγεΙορ. ν. 110. 
ΑσαπαοπηποἩ τοδρ]οῖς αἆ ]οπρ]βείππαπη 156 
αἆ ΟΌτοαπα οοπβεϊοπάαπη. -ἥκει Ῥτο ἥξεις 

φεπίιιγα εδ. Τὰ νετο Τρµϊσεπῖα πο 1η{ε]- 
Ἠσι,: Ἠαπο απιυϊσιμίαίοπα οὐδετνανΙέ 
αποᾳαθε Ῥτενοσίης αἀ Ἡ. ]. ΓρΠσεπία «ο- 
σῖίαί 1{: {πι οοπιζ(αδετῖς ραΐγεπι, 5εἀ Ασα- 
πηρπηποπΙς 5οηίεη/ίία Εις: εαἀεπο οαπα ρα- 
ο {τιθσῖς 5οτίθ, ᾖἸετααα ποδίταπη ρο]- 
έάτας εδ. Καλὸν, Ποηεδίαπῃ, ααοά ἀεσεί. 

ΠΜοΡῄη. 
666. ὧευ] Έτ Ἠος 4ποαμο εχίτα Οατ- 

ΙΠΕΠ, Ὑἱάε ν. 644. ἍΛαγπιεδ. 
667. αἰτεῖς σί: καί σοι πλοῦς.] Οτασὶ 

ΏΟΠ Ἱία ο] ῬμΏί, αἰτεῖς σί, Ῥτο σί αἰπεῖς : 
πει Τιαϊπῖ, ροδίμίαδ φιῖά, Ῥτο φμίᾶ ῥ0δ- 
ἔιίας Ἐοτίε, Ἔσσαι δὲ καί σοι πλοῦς, 
1 υεγο ἐἰδί φµοφιµε παυϊβαίο, πεπαρε 
267 απιποπι δέγΕἴιήτο. Ώο εαἀεπαι πανίσα- 
ἄοπε νἷά. Ίοεαπ1 Αἱσεςί. ν. 360. οί Ατῖς- 
1ορΙ. 1γαῖδίσαί 606. Ῥτο σοι (ο. Ἑ. συ. 
να µνήση, απιυὶσιαπα εδ, τί γεεογάαδε- 
γὶδ ρα(γίς (ἴἵα Ἠεαίῃ. ) νε], τιέ γεεογάετῖς 
Φαἰγῖν, αά ἴε 6απη 5Ι56ἴρ6γΕ ροῖε, Ματ. 

Αὐσεῖς σί; καΐ σοι πλοῦς, ἵνα µνήση πα- 
σρός.] Τωερε, "Ετ᾽ ἔσπι κα) σοὶ πλοῦς---, αί 
Ἠποά. 967. "Ετ) εἴτ ἀγῶνες σοῖς νεωστὶ 
νυωφίοις. ΛῬογ. 

χα 



499 ΕΕΡΙΠΙιδΟτ 

670 ΙΦ. που µ ἐς ἄλλα δώµατ οἰκίζεις πάτερ; 

ΑΓ. Ἔα σάδ; 

1Φ, ἌὙπευὸ ἐ 

/ / νο .Ν/ / 

ὐ χρή τοιάδ εἰδεναι κόρας. 
ἐκ Φρυγών μοι, 3έμενος εὖ τᾶκεῖ, πάτερ. 

6756 

ΑΓ. Θυσαί με Ὀυσίαν πρώτα δεῖ σι ἐνάδε. 

ΙΦ. Αλλα ἕνν ᾗ ἱεροῖς χρῆ τόγ᾿ εὐσεξὲς σκοπεῖ. 

676 ΑΓ. Ελέσει σύ' γερνέθων γὰρ εστήξει πέλας. 

670 Τρ]. Απ Ισίίατ ἵπ αἰῖας α.ος πιο οο]]οσας, Ῥαΐει 2 

σα. Μϊάο Ἠσες, ΠΟΠ οΠἵΏ οροτίοί ριε]]ας Ίας 5εἴγο. 

1. Ἐαΐοτ, Ῥτορετα, π{τεάεας 4ε Ῥμτγσίριις, τεῦιις 1]]]ς τοοία οιζα 5, 

σα. 

1Ρ:. 

675 ρα. Τι οεῖε»: 

Νοη πο πποπάο Ἰαῦυοταί Ἠϊο νους», 
4π6πα δῖς Υρ5Η{10: 

Σα.” ΄ .. κ. 4 , / 
αλλ εστι αἱ σοι πλους, ἐν οὐ µνήση πατεός. 

Α{155. 

αἶσεις σί:] Μείτ οπιιδα Ῥτο τί αἰτεῖς, 
Ἡέ οί Κοεμ]ογις επί. Ὑοτιπα ἉΤατκ- 
Ἰαπάμ5 ποσαί οί α Οταςῖ αἰτεῖς τί 
Ῥτο σί αἰτεῖς. Ἀοά οσπι πηρίτῖ οσ11δα 5α- 
Ρία5 νους» (αηδροπαπίας, αἱ Τ04. Το. 
698. οιχ ποπ Πῖο αποφις 14 Ποτῖ Ῥορ5ο, 
οχἰςαππεπααςὸ ἴαπποη ἨΜατκαπάιπα 56- 
4ος. 

ἐκεῖσε οχσίοί ἵπ ΛτἰδίορΗ. Βεμο]. αἆ 
Ναῦ. δ08. Ῥτγο νΙῖοδο ἔκσοσε, απιάε Ίάπα 
ἀπάσπα οεββηχί ἐκεῖσε. (5. ΊΠοπα. Μ. Ρ. 
516. .ος5πετ. Θὶο Ίαπ ἸἈΝασο]ας ϱ0Γ- 
τοχῖε. Ψϊὰο Νυὺος Οοπι]οῖ ο, Ηατ]ος. Ρ. 
518. ποί. 

ἵνα µνήση] Ἠαο ἀῑοΙι ΑσαΠΙΟΠΙΠΟΠ, Ῥοί- 
ιογγοί{αςέιις, αποά Β]ία ορίαί, ααοά ες απη- 
Ρϊρι]5 νογρῖ» εοπ]οσίιτα α5δοηι] ΠΟΠ Ροίο- 
τα. ὅατ αιιοά αἲ [αυυ]ανα Ὑοίογπῃ ἆο 
ΑΠΗΠΕ Ῥίγσίιο, Ότεο, Οματοπίε, οαίοτῖς, 
αἰϊπεί, Ἠσο οπηπῖα 5αηΠί ποία. Ὑιά. ΑΙ: 
οεςί. 260. 544. 1υιάοπι οκ ας {αρι]α 
5εΏδιΙ ΏΙΟΥ5 ἀῑεῖέχ ναυκληρία πικρά. (0ηἨΕ. 
εἴἴαπ Αγὶ5ίορμαηῖς Παπ. νυν. 159. 5αᾳ. 
Ὥσοιο αἆ ν. 907. μῖαιιο ὥΦε]μο]. εί ΤΠίρρ. 
Οµίαίμχ ᾳποφις α Ματκ]απάο ο 1γαρίται, 
γ. 606. 1ου. 

Καί σοι] Ἔσται. κολοζαδί. 
668. πλεύσασ.] Ἐοτίο, πλεύσουσ. πιαυῖ- 

δαΐιγα: αμα ἆς το Γιάμγα Ιοᾳυἴέατ. 
ΜΜατΜ. 

669. Μόνη μονωθεἶσ' ἀπὸ πατρός]. Τις. 
ἤπεαστοπη, Μόνη, μονωθεῖσ᾽ » ἀπὸ πατρός. 80- 
βίο ἀπὸ (ΏοΏ Ῥχο ὑπὸ, 5ε4) οο 5εΏδα 4Ἡο 

ΟΡοτίοί πιο ρχῖας Ἠῖς ααοάἅᾷσπα 5αοτΙΠοῖαπη Γαςργο. 

Λία] οσα 5αοεγάοᾶριας οροτίοί ἀομβογατο ἸαηΏςο 56ΤάΤΩ ΤΟΠΙ, 

αρίαδῖς οηῖτα Ῥτορο ]αΥάςΓΗΙΠΗ. 

πρ. Ἠοπιογ. Τα. α΄’. 949. ἀπὸ µνηστης 
ἀλύχου. Ἱ. 6. ἀπόθεν. οί ἀπ ᾿᾽Αργέος, 1]ἱαὰ. 
Ν΄’. 2927. ααοᾶ οδί σηλόθι, Πα. Α΄. 90. 4ο 
5οησιι οοραγαξίοπἰς, αοοΙρ]επά η Γοχίο ἀπὸ, 
ϱ Τ]ογρα]. 1. 9. 4ο ραπίς ἀαπιμαίοσατῃ. 

Λ{αγ]Ι. 
Μύνη μονωβεῖσ᾽ ἀπὸ πασρὸς, δις.] Ἠ]ο σὸ 

ἀπὸ νο] Ῥργαροποπάπα εδί σῷ µονωθεῖσα 
ἵπ οοΠδίςσοπς, γα] ορτίο ῬΤΟ σοῦ ὑπὸ 
ΡοηρΙέωσς πε Ὦ. Ίμασα., ο. Ικ. ν. 98. ὤποδο- 
κιμασ9ηναι ἀπὸ σῶν πρεσβυτέρω. Ὑἱάς 
Μα]. χΙ. ν. 19. οἱ χνΙ. ν. 91. ἍΤατο. ο. 
νΠ, νυ. 91. μου. Ώεζα αἆ Μαι. κ. 
19. ποίαε, 1π νοίεπρις Ὀγποαί (παςα 
φορες Ῥαδθῖπι Ἠαπεο τορογῖτί ΕογπηΙ]ατη : 
᾽Απὸ πάσης Συνόδου ἐλέχ9ἠ. Ὑἱὰάο Ῥερας- 
Παπ Ῥ/{οεμεπῇ ἆςᾳ τας Ππσια Ν. Τ. 
Ρυπίαίο. Ἠαγπες. 

Ἠεοαί]ι. αἆ ρατί. ὦπὸ τεροί]ί πορεύσῃ. 
2εεᾖ.. 

Ἐχοπαρ]ϊς Ῥαγπεςίο α]]αιῖς αἀάο Εδεῖιο- 
ταπα . Ο. ἵπ Απίπιαάνοτςς, αἆ Ἠ/ε]]ετ. 
Ρ. 500. οἳ 0055. ΜΙρδοε!]. Ῥε]σ. νο]. Τ1Π1. 
427. οἳ νο]. ΥΠ. Ρ. 258. ΠΗορ/η. 

610. Ἠπου µ᾿ ἐς ἄλλα] Οοἆά. οἵηπες 
ου που. θαοά ΠΟΠ αἆθο {γοηποπίεχ οοραπτῖς 
1Π Ἰπίογτοραῖοπο. οἷο {ποπ Ἠε]εῃ. 576. 
πο Οοἆ, Ἕ, ου που. οί Ἱία Ιάσπα ν. 60Ο. 

Τ91. α0ῖ Οοἆ. Α. Παβεί ου που. Ώ9ερθ Ος- 
ουγτ]{ οὔτι που Ιπίσγοσαίῖνο, οἵ οὐ μὴν, οὗ 
δή σι, οὗ δήποπ᾽, οὐ δήπου, οἳ εὔπω, Ἠε]επ. 
155. ΠΜαγί. 

οἰκίζειν ί Ἡ. ]. Ἰοσίαι Ἰοη. 916. ϱο 
5έπει, αιο Ππίο]]οχ1έ 1ρμήσοπία. Ἠορ/ῃ. 

671. Ἔα γε’, οὐ χρή τοισά»δ.] Τπ (0οἆά. 
Ῥ. Ο. ἀεοαςί σ’. πιοπάμτω δβοςί. Ἐοτίο, 
"ξα σά γ’' οὐ χρὴ, δο. ἩΌΤΟ σοι σάδ, ΏΟΠ 
τηα]ο σοιάδ’, ἰαίία.  ΒΙπαϊ]ῖς Ίσοι15 1π αἰίετα 
1ρΗΐ6. 937. ”"Εα πὰ µησρό. «ἨΜαγβί. 
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1Φ. Στήσομεν ὤρ' ἀμφὶ βωµον, ὦ πάτερν χορούς; 680 

ΑΓ. 7Ζηλώ σε μᾶλλον, ἤ µε, τοῦ µήδεν φρονεῖ. 
Χωρει δὲ μελάνρων ἐντὸς» ὀφνήηναι κόραις» 

Ἠικρὸν φίλημα θουσα, δεξίαν τ΄ εμιοῖ 

680 ἸῬΜέλλουσα δαρὸν πατρὸς ἀποικῆσειν χρόνον. 

ὪὪ στέρνα, καὶ παρ] δες, ὢ ζαν-αὶ κόµαι» 685 

{ΡΙ. Ὁ Ραΐοτ, Γαοἵοπααδης «Ἡοσάπα εἴσζα ΑΓΑΠΗ ὃ 

σα. Όπου {6 Ίος 9559 ὑθαίίοχοπα, αααπι πας, αιιοά η] Λογιύι δοῖᾶς : 

Φοὰ ἵπ ααἴππα εα5, ιὲ ν]άραπέ ἴε Ῥυε]]α., 

Ἔαπς πη]μῖ αοθτῦΙπα οδοιι]απα δὲ ἀθχίταπῃ, 

680 Όππη εἱς Ίοηςο ἴείπροτο αΡ[αίητα α ραΐτο. 

ϐϱ Ροσείοχα, οί σεπα», Ο Ώαγος «αρΠ1ο», 

875. στῆσαι νο] στήσασθαι χορὸν (Ῥτο- 
υΦτίο οἰαίμογο ο[ιογιπι) α «οπβοηιιοΏίῖ 1άεπα 
ἀπιρτάισα οη]βραί, αιοά χορεύε». ἱ6 
Ὁα[]πα, Ἡ. ἵπ Ὀίαῃ. 241. Τμαι. εἨογεῖς απι- 
Ῥϊτο 5, οἴγοιπηῖγο 5. ΊΙΠΟ Υου. ]ηδάατο, 
(ν]τσή. Χ. 994.) Ὑια. Κυρίστ. εαά 
ΑτίδίορΏ. Ἐ]αί, 61. Ἠορβα. 

674. Ὄνο σόδ εὐσεθὶς Οοἆ. Ὦ. σο γ’, 
Ῥοπε, πί αρ. ΒορΏ. (4. 0ο]. 1197. 

Λ{αγλῆ. 
σό γ᾿ εὐσεβὲς] Ἱια Μ5. ζ. Ὑμ]σο σόδ 

εὐσεβὲς, οἳ ἱερο 5υΏέ δαζγογιηι Ποιῖσίγὶ 
γιά. Του. ν. 1924. Μις. 

674. 55. εὐσεβὲς σκοπεῖν, Ἱ. 4. ΤΕΙΩ ἀῑνίπαπι 
ἕασρτο αριά Τογθηῖ, ἑστήξη, (94. Ὦ. ἑστήξει, 
αισά ᾿Ασσικώτερον ορ. Ταπο {οΠΙΡΟΓΙ5, 
απο Επρῖάρς εοΏραῖέ, Ίδια Ηέίετα Γοπ]- 
ο5 4 ποπάπι Αίποηῖς ογαί τεορρία5. Υ. 
Ὑα]σκοι. αἲ Ῥμωπῖςς. 276. Χέρνιψ ραττα 
ο5ί Ίρδα ΠΠαΠΙΠΑ Ἰοίο, Ῥαγίάπα ναδ, Ρασεῖτα 
ααυα, αμα αὐ]ααπέαχ, Ἠος ααίοτη Πογῇ 95016- 
ναξΙη 5αοτιῃοῖῖς. Υ. Ιπήαν. 9ὔ5.1111. 14Τ9. 
1515. 1518. 1569. Οπιπίπο πεπη]ηῖ σς- 
Ῥαί Ιπίτατο Ίουα 5αστα εί ἵοπιρ]α, πῖςὶ 1οεῖς 
Απίρα αίᾳια ρυγσαίς πιαπῖρας, ᾳαίο ἵῃ 
ααῑέα {θπιρ]ΙογΙπ Ῥοδίία ογαΏί, χέρνιβες οί 
περιῤῥωνπήξια, Υ. Ἠοππετ. Ο4. 111. 440. 
Ὢο Ομοσῖς φαοχῖς οἴτοα ατα ἀασς (ν. 
676.) νά. Βραημειῃ. αἆ 0α]Ηππαςῇ, ἵπ 
Ῥίαπ. ν. 967. Ἠορία. 

675. ἑστήξη] Οοά. Α. εστηξε. αιοὰ 
᾿Ασσικώτερον δι. νὶάε ογιδάϊία αριά Ὑαἷς- 
Κρηστ, αἆ Ῥ]απῖρ. ὅτ6. ΑΡ ἑστήκω, 
Ευί. ἑσσήξω οἱ ἑστήξομαι. -Μανλῖ, 

676. Ἠοεεις, ορίπος, οπαϊξέθίιιγ 1ΠίθΙτορ.. 
Ῥο5έ χοροὺς, οἳ Ῥοπείιχ Ροδί σκοπεῖν. ΜατΗ. 

677. Ζηλῶ σε τοῦ μηδὲν φρονεῖν] Τί Φο- 
Ῥ]ος]. ζπλῶ σε σοῦ νοῦ. Ἑτ Ι5οσΓαί. Ζηλῶ 
σε τῆς ἀρχῆς: 5υῦαιᾶ] ἕνεκα. «Ῥατπιεδ. 

677. 55. Ἠαςο πονπ ο, Ἀςαπιεππποπα 
«οουπα ἀῑεῖ, ᾳαοά ποπηι Ῥιίαραπί 1ΠίοΓ- 
Ῥτοίος, ο αἆ Τρισοπίαπι, ορηςεί Ἐτεν. 
Τάσθπα πλοποθί, µέλαδρα, Υ. 686. ε55ε Ἱρδυτα 
Αραππσπηποηίς {οπίοτῖαπη.  Βεοίο 

677. Ζηλῶ ποῦ φρονεῖν 86. ἕνεκα. ο 
1ΠΗΥ. ν. 1407”. Ἠαςο ΑσαπιεΙΠΟοΠ 5ΕΟΙΠ} 
Ἰοηαἱέατ.  ἆαπι αἆ ριο]]απη 9ο εοπνεχζ, 

Πορ/[η. 

678. ὀφῷῆναι »όραις,] Νομπ, τί Πῖς, α 

νὶτῖς αίᾳαο οκοτοῖέα. «Το. Ῥτοάσις. Ὦε 

ουσίοάῖα πωα]ίσγαπα, εί ργαοἴριε νΙσσίπατη, 

αριᾶ γοίετες νίάο Ἐδίμεταπα πορίταπα εί 
Νοίας αἆ εἰασάεηι, ν. 165. εἰ 1ΤΤ.----Τάεπα 
Ἐρίιάςς Ἐ]ασίτ. ν. 549,-- Γυναικ{ τοι 
Αἰσχρὸν μετ) ἀνδρῶν ἑστάναι νεανιῶ». Ἠιπς 

Κατάκλειστοι ἀϊοεραπίέατ. Ὑϊάο βαπι. Τ6- 
πα ΜΙςοσ]]. Τ,. Π1. ο. 1. Ῥ. 65. Ἅ«αγπιέδ. 

ὀφφΊναι, α{ Ῥά6]]ῶ0, ΠΟΠ. εχοτοῖέα5, (νϊτῖ) 

{ο οοπρρίοἶαπέ, Ώου ομῖπα εχαῖ οομία ἀθοο- 
ΧΙΙ. ΌΏπατο πημ]ῖργος οἵἳ Ῥιε]] κατα- 
κλείστοι νουαΡαπέατ. ν. Ἐ]θοίγ. 942. 341. 

Ῥομά Μροο]]. 9. 1. Ρ. 65. ἨἩἨαυιίαραπί 

αιίσπα 1π Ἱπίοτῖοτ αοζΐππα ρατίο γπα- 

οοπ]ς ἀῑοῖα, 5. 9άλαμος, ὑπερῶον, (ΗἨΟΠΏςΓ. 

ΤΙ. ΤΙ. 515.1 Χ. 468.) αἴαιε εακίοάϊεραπταχ 

αῦ ανο, οιπιιοἩῖς, οί 5επῖρις, (ὅ. Τετοπίέ. 

Ἐιπιςὴ.) ΟΕ. Ῥοΐοι. Ατοναοἱ. ΤΝ. 15. 
Ἠορ/ῃ. 

650. δαρὸν] Ἐπιπολὺ, Βιῖᾶ. Υ. Ἡ. αἆ 

ΦοΡΙ. Τταςμ. 65. Ῥοησιι5 εοάςπα τοςΙέ, 4πο 

«Ρτα ν. 651. Απίο ν. 681. ΑΡΑπΙΕΠΙΠΟΠ 

να]οάῖσσπς απαρ]οσθίατ ΠΙαπη, «απΊᾳε 05- 

ου]αίαν..  Ώπατο Ἠαο ἀῑοῖί, απ ηωπο 56- 

αααπέατ.. Ναπο ἆσπιο ρια]ομτάο ρπε]- 

Ί--οἶιει πιασίαπάσ Ῥτορίες πΙΙΙΙΕΓΕΠΥ 

Ρενδίπιαπι---νἰνῖάα ἴπ ππρηίαπη τεάΙέ.. Ναπι 
στέρνα, γεοίις (Ίου Οτατηπηαεῖοῖ γο]απί ᾷ6 

Ἰπίοχῖοχ], οοπίτα στήθος 4θ 5ρεχίοτί (ποτα- 

το 
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Ὡς ὤγλος ἡμῖν ἐγένεν ἡ ΦὈρυγῶν πόλις, 
Ἑλένη τε. παύω τοὺς λόγους ταχεῖα γὰρ 

/ 

Μοτὶς διωκει ω ὀμμάσων, ψαὐσαντά σου. 
6086 Ἴᾳ εἰς µέλαδρα. σὲ δὲ παραιτοῦμαι τάδεν 

Λήδας γένελον, εἰ κατωκτίσνην ἆγαν, β90 
Μέλλων ᾽Αγιλλεϊ 9υγωτέρ ἐκδωσει ἐμήν. 

᾿Αποστολαὶ) γὰρ µακάριαι μὲν, ἀλλ ὅμως 

Ωµαπίαπα ἆο]ογεπῃ ποθῖς αἰθαε Τχο]α, 

Έ: Ἠε]επα: ἀοασίπο Ἰοᾳυῖ: 5αδίίο οπῖπα 

Ἠιπιος οςΙ]ογπΏ Ἀχσοί πης, ουπῃ {6 {8ηΠσο. 

685 ΑΡΙ ἵη αιι]απῃ. Το νετο ἀἆαρτεςοἙ, 

Ο ΕΙία Τ,οᾷα., ααοᾶ να]άο τηϊςεγ]εοτάῖα αβΊοῖαχ οϐ πες, 

Οπα ἵπι Α ο] β]απα εἸοσαέάτας τηραΠῃ. 

Έέ αυ]άστα Εε]ῖκ αὐ]εραίῖο, 5οᾷ {απηθη 

οἱς Ρατίο ἀῑς],)----εἴπιις /οΥήποδι5 αἰφιιε ϱτο- 
Γωπάις---βας ύκολπος----(ν. Ῥτορεγε. Τ,.ΠΠ1. 
94. Ἰρίᾳαε Ἰπίρρ.) Ἠορ[ῃ. 

681. παρῇδες] Τία 5επῖΏο χο παρηΐδες, 
πί Νηρῆδος Ῥχο Νηρηΐδος 5ρτα Υ. 696. 
γιάο Ῥπωπ]ςς. ν. 1500. Άαγπον. 
παρῇδες (ΡΤΟ παρηΐδες, ν. 5Ἱρτα 696.) ϱο- 

σι, 8ίΠιιθ ζάνθαι κόµαι Βανὶ σαρῖ]]1, (γιά, 
αἆ Ογε]ορ. Τὸ.) Ιπίο; Ῥρταοῖριας Ρατίος 
ρυ]ομγϊιαϊπῖς παππρταβραπίυτ αριά Ὑείο- 
τον Οτωςος, τί ἴαοραπα οσμ]ο5 Τπασηος 
(απάε βοῶπις ᾽Αθήνη αριιά Ηοπιοτυτη) οἱ 
αἶία, ΠἨορ[α. 

6892. ἡμῖν] Ἰεσεπάπτα Ἠαιά ἁἀπρίε 
ὑμῖν. «ΌἈή{ιας. 

684. μ.] Ἰπίε]ϊσο µοα. Ἐί νιὰο οἆ 
ἸΜεά. δ7. δώκει, [οδέιαί, Ιπίταπδ]Ηνο. νἷά. 
Ἰπιρτρτοίος Ἠεδγολῇ αἆ ν. διώκειν. 

415. 
νοτὶς ἨΙΠΠΟΣ., Υ. 6. ποντία, ἨΠοσιΡδ. 1959. 

τυβ] ἆθ ππατῖ Ἱερίταγ, Ἡ. ]. ἆς ]αοτγπιῖς 1η-- 
το]Ησεπάαπη 6556, ἨΕΠΙΟ ΠΟΠ Ιπίο]]1σῖε, διώ- 
χει---πη]ηῖ 0556 υ]άείιγ ἰαίΐπι δεφιϊ(ιγ ἴα- 
ογήπια υετῥα, ηΟΠ Ῥοδδυπῃ Ἠαρο δἶπε Ί49ΥΥ- 
παῖς ἀῑσοτε, αιοίϊεςοΙΏαϊιο ἴα]α Ῥτοίοτο 
νοιρα εοβῖες ο οοπηΙζαίιισ Ἱασγγτηα. Τ]αά 
μ οδί Ρτο ο. Ὠϊρπίποησις Ιδία, 5εᾳοηία 
νοσα]ῖ, ἵπ ου Ῥτοποπαίπο δὲ ἴπ ρατσυ]α 
σοι αίαιε οἰππ]ῆρα5 αραιά ροδίας τῖίο ε]]ά]- 
Μπτ.  δίο Βορ]ος]. Α]αο. 191. υιά, 
Ἠεαί]μ. αἆ εαπάἀσπα ν. 178. Ἠορβη. 

µε ασ ϱΡΙΟ οι οεἰεν ποτ (εε]ετίέετ 
Ἡχρεης) οἴχεσαί μοι δ ὀμμάτων, οτι Πιζλεὲν 
γην ϱεΥ οσιῖοδ. Ιοἰδ], 

686. σὲ δὲ παραιτοῦμαι τάδε,---εἰ κατωκ- 
πίσ9ην ὤγαν. Ῥοΐοςί ἀῑείπρυϊ Ῥοδί παραι- 

σοῦμαι, ί πάδε 5οηιαίΗχ κατωκτίσθην, αἱ 
πεϊκογταὺἰ]ίο; ἀερίογαυί ]ιῶο, ἴετπαϊπαίοπθτα 
Ραδρίνατη οΠῃ θἱσηϊβοαίῖοπε αοἰῖνα. Ἰ{αγλῖ. 

680,5. «Ταπα ]ι. |. πχογθπα εοπηρο]]αῖ γένε)- 
λον (αἱ ἨΠΙρρο]. 62. Ἱεσίίωτ, εἰ [πίτα ν. 5. 
Λοἰιῖ]]ες γένεθλον Αἰακοῦ νοζαξυΣ,) Ῥτο 4ο 
5αργα ν. 118. εγαί ἔρνος, Ἰπίτα ν. 596. οσί 
κόρη. ΟπίθτΗπῃ µέλλειν ααοὰ αλρῖ Ἱπῇ- 
η ῖνο ργωδεπῖς Ἰαποίαπη, Σαχ] νῖτη Ἰα- 
Ροί, 56ο αριιά Αῑςος οαπα Γαέήτο Ἰαπσί, 
τος ονί (τα]αεϊίῖα. ᾿Εκδιδόναι αιίοτη Ίνας ΙΠ τε 
εδί 5ο]επηπο Ρτο εἴοσαγε [Ηΐαπι. ἱο ἵπ απο 
Ίου Πορίτο ἀταππαίθ, ν. 729. οί 964. ιιδὶ 
αἀά[ίατ πόσε, αἴαιο Τ05. οἵπιρ]οχκ διδόναι, 
εἵο 4ποηιςο Ἐ]οείτ. 949. οἱ αΏρι. Πορβι. 

659, σοὺς φεκόνσας, ὅταν] 1ο] σὺν σεκόν- 

σα γ’, ὅταν, ἃς. ραΐγεπι, εκ ατσαπηθηί{α{]- 
οπθ, 6ί Ργορί6γ µε καὐτὴν, νΥ. 691. ΊΤοὺς 
σεκόνσας «Ἱσπ]βοατα Ῥοίΐεδί μαίΐγεπι 5ο]άπη : 
οοἆ νΙκ, ορίπογ, (µαπάο ἀῑδεπείο Βΐ, τί 
Ἠῖς, Ιπίθχ ραίγεπι εί πιαίγεπι. «Ματ. 

480,5. Ματκ]απάιις, αμ σοὺς τεκόντας νΙΧ 
Ῥο556 σοί μπι μαίγεπι ἱσηῖβσατο ρυίαί, 4 1αΠ-- 
ἆο ἀϊδαποίίο Παί Ιπίογ ραίποπα οί τααίτεΠη, 
(εαχ ποη 2 Α. 4ε 5ε Ίαπι ]οᾳμ1ί1χ, εχουραί- 
ᾳἳε αΠΙΤΩΙΠΩ ἨὨΙπηΙΟ ΙΠΦΤΟΤΟ αβεσίαπ],) 
φοπρεπάιπη 6556 ΠΠΟΠΕί τὸν σεχόντα γ’, 
ὅταν, δεο. ΡτΟΡίΘΓ µε καὐτὴν, ν. 691. Ῥδοά 
αὐαΠέυπΏ οσο 5εῖο, Ἱπίεγάστα Ἱία Ρ]υτα]ῖς 
Ρτο φἹησι]ατί ροπῖ 5ο]εί, αίαιιθ ΡΓοΟΡίΕΓ ν. 
σατὴρ τη] ροῦ15 υΙάθίιχ τεκόντες ἆθ 5οἷο - 
ραΐαε Ἱπίε]Ισοεπάαπα 6556, Π]ιά αιίοπι 
μοχθεῖν θὐοά ἆ4ᾳ Ίαροτο στανῖ αἀῖρετὶ 
εοηρίαί, (ν. αἆ Ογε]ορ. Ἱπίαυπα,) Ἡ. Ἱ. ας 
βηχία ἵηπ εἀιεαίῖοπε Ε]α οπτα αοοῖρίεῃ- 
ἀππι. Πορβῃ. 

ι 

ι 
͵ 

ι 
ι 
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Δάκνουσι τοὺς τεκόντας, όταν ἄλλοις δόµιοις 

690 Παῖδας παραδιδῷ πολλὰ μοχδήσας πατήρ. 

ΚΛ. Ουχ 
ο α΄ 32 3 / 

ὧδ ἀσύνετός εἶμιι’ πείσεσναι δε µε ϐ695 

Καὐτὴν δόκει τάδ. ὥστε μή σε νου»ετεῖν» 
ϱ/ Ν ε / 2 / / 

Οταν ἔὺν ὑμεναίοισω εξαγω κόρην. 
, 3 ϱ Φ, ιν) Ν) ” 

Αλλ ο νόμος αυτα τῷ χρόνῳ ξυνισγάνει. 
- 7/ Ν ρ᾿ ο. ιο α/ / 

695 ἳουνομα μεν οὖν σαιὸ οἱδ οτω πωτήνεσας» 

Μοτάεί ρατεηίος, αιπαπάο αΠοπῖς άρια 

690 Τταά[ε Προτος Ρραίΐο, 4ος πα]{ο ]αροτο εἀισανΙέ. 

ση. Νου Πα θ(η]ία 61η: ΡᾶδδΙΙΤάΠΙ ΥΘΙΟ ΤΠηθ 

δὲ ἵρδαπα εαάσιωα οχἰςέῖηςς, τέ πΙμΙ] ορας ἷέ {Ε ΠΊΟΠΕΤΕ, 

Ωιαπάο Ῥιε]]απα εἀκσαπα οαπα ΗΥγΙηΘΠΦΟ. 

Φοά οἱ Ίοχ οί ἐειηρις Ιδία απα πο ραραπ 

695 ἈΝοπωεπ Ισίέαγ 5εἷο 6]5 εί ἀορροπάϊδά Β]Ιαπη : 

691. ὅαπι Ο]γίωπηποσίτα τεδροπάαί, Υ. 
691. ἀσύνετος ρτορτῖο ἆε 5εαρίατίαίε Ίπρο- 
η, Π. ]. Ρος ἆθ απἰπιο, Ύαϊ ΠΟ Γαοἷ]α 
αβϊσῖευτ, αἀλμίροίας, εηἵέατ οΠΙΠη, 56 (110- 
απο 1άθπα ραβδιιζΑΠΑ 6556, Ἱ. 6. οοἆσπι η]α-- 

τοτ6, (11ο ραίου, αβ θεία 1πὶ (κατωκτίσ3ην, 
ν. 666.) Ἐοάσπα ποάο ν. ἀναλγητὸς αριἀ 
ἄπαεος αδιγρανῖ 5ο]εί, αίαια τοδρομάεί 
(αἴ]ῖεο ἰποεχιδθίο. Ἐϊατα Πποπιήπηας ἵπ 
Βρεεϊπιίπο (οβρατια Ῥυϊάα Ῥείπιο ἵπ 
πθιες Μασασῦ Πζν δο]ζετι 1. 1. Ρ. 255. 
αὐτὴν, ἐμαυτήν. Μορῄο. 

699. δοκεῖ τάδ,] 1ιεσεπάιπι, πὶ {4110Υ, 
δοκῶ τά). ΛΜιβς. 

6995. Φιοά απίοα οΓαΐ ἐκδιδόναι, 1ὰ Ὠης, 
τθρεσία αἆ τῖέα5 πυρίία]ο», εχρεϊπαῖέιχ ἐξά- 
γειν κόρην Σὺν ὑμεναίοισω. Ὦ9 Υ. ὑμέναιος 
ν. 5υρτα αἆ ν. 450. 457. 634. ος Ίοεο 
Ρἱατα]ί ΏΠΙΘΥΟ ὑμέναιοι 5υπί «απία5 πΙΡ- 
εἶαίο. Ἡ. 5αρτα ν. 195. εἰ ΒασςΠ. 1265. 

Ἠορβα. 

694. ᾽Αλλ᾽ ὁ νόμος αὐτὰ τῷ χρύνῳ συνισχά- 
νε] Οοἀά. ΟΠΊΠ. συνανισχεται" δὲ πιο, 
πια οι(Πη ἐοηιρογε, ἰδία οο]ῖθεί, να] ιζγιιί " 

1 ο5ὲ, ἰδία ἐγίδέία, Ιδίατα ἐπἰδαῄατω, Μαν. 
συνσχάνε.] ΊΠαΙΙπα, συνισχνάνει. δεᾶ 

επιμ εἰ πιος «ισγι{ιιάἴγιεηι ἰδίαπι πιῖρα- 
διπί. ἰσχναίνεν πιἰσαχιάὲ 5επσα ἰποίαγ, 
4Ἠ5οΏγ]. Ῥτοππεί], ν. 580. 

ἐάν τις ἓν μαιεῷ γε µαλΦώσση πέαρ, 

χα) μὴ σφειγῶνταω υμὸν ἰσχναίνη βία. 

ϱαΙπιαεῖα» 4αοαµο Ερΐρτ. 49. αχία Α- 
Ῥορταρμαπα Μοειπιαηπίαπηπη εἰ Βινη- 
Κοπίαπυπα: 

” αἱ Μοΐσαι τὸν Εεωτω πατισχναίνοντε, Φίλιππε- 

νιάο οεῖαπι Ότεςί. ν. 293. ἡΜιςς. 
Ίμεσο συνισχανεῖ ἵεππροτο {ωίωτο, εί 

νοτίς οσαπα: Λίο αἄεο ἴπιειπεπίία επ- 
ρ6υ5 διπι (8 ἴαας 5εἳ]. Ίαογγπια Τερτς- 
Ποπάαπα,) Γαδδιταπι αιμίοηπι πε εἴαπι ἐρ- 
δαι ἑαᾶεπι ία, ἑατιέιπι αὐεσί, ιέ {ε ἄε ᾖος 

αάπιοποπιάιίπι ΟΘΊΙδ6άΙΠΙ, Φιιαγᾶο ῥριεἰίαηι 
επι Πηπιεπῶίϊ ε ἄοπιο εεαπι; δεά ει 
κο οι {επιρογε οολθεδίέ; Ἱ. 6. Τ,εκ εἴ 
τοππρι5 Ιαογγπιας ποδίας βἰδίοτο να]εριιηέ. 

: Πεαίή. 
ὁ νόμος συνισχ.. Ἱ. 6. ὁ νοµ. καὶ ὃ χβον. τοῦ- 

πο ἰσχώνει.] Ῥτίπιαπα ἆε Ιεεβοπο εοηγεη]- 
ΑΠΠΙ5, ἀοϊπάε ἆε νοαιρί εἰσπίῃοαίοις, 
Οοἆάά. ᾖατν, οπΏθ5 συνανίσχεται, 1. ο. 5εἆ 

πῃος, πα ΟΠ {6ΙΠΡΟΓΕ, Ἱδία εοἰ]δεί γε 
πηπ]έ, 1, 6. Ιδίαια (ΠΙβΙάαπι. ἰσχναίνειν 
σφριγῶντα «)υμὸν, απἴπαατα (πππομίοπα ἀμχῖ- 
ος εἰ α5ρογα (γασίατα, 5. νἱιο]επία παπι 
(βία) αἱίθιοτο οἱ Ιηίαγο. 1υί Εκοε]. 
Φο]μί οὐφοιναῖ, εἰοσαπίοιπ αἱ]οροτίαπα 
ἀποίαπα 6556 ο ὨιθάΙσοτΙση ταϊοπῖρας, αι! 
οοσροχῖ5 ἐμπιοτί {οπχσπία αἀλίσοαπί, εαπι- 
4ο 5οηίτα ας Ἰοηίέος οπποΠ]απί. Έοσίο 
Ἡ. ν. ἱηνεπῖθς ἵπ Οοπιοί Παπὶς ν. 941. 
αἆ 4σπι Βαίάαδ τεδρεχί Υ. ἴσχνωναν 
ηιιοᾶ αυ 9ο εχρ]αηαέυΣ, ἔξυσα, ἑλέπτυνα. 

Φο]ιο]ῖαρέος αἱ Ότεςι. 992. Ἠαρεί ας: 
Ἰσχαινε (5ο επῖπα νυ]ρο, αίᾳιε εῖαπα ἴπ 
οἀϊάοπο ἨῬατηοδίαπα Ιεσίιγ)) λέπτυνε. 
παρὰ τὸ ἰσχνῶ ἰσχαίνω παρώγωφον, ὅνεν 
καὶ ἰσχάς. ἴσχαινε ἀντὶ τοῦ ἔπεχε, πρζ- 
ὕνε κούφιζε. --- δι]άα5: ἰσχάνε, κωλύει. 
ἰσχανόωσα. κωλύουσα. καὶ ἰσχανόωσι, κὠ- 
λύουσι, κατέχουσυ. (9ίο επίπα ἰσχιανόω- 

11 ὅ 
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Γένους δὲ ποίου, γὠπόνεν, μαφεῖν ελω. 

ΕΥγΡΙΠΙΔΟΎΥ 

00 

ΑΓ, Αἴγια πυγώτηρ ἐγένετ ᾿ Ασωποῦ πατρός. 
ΚΛ. Ταύτην δὲ Ὀνητών, ἢ 9) εῶν ἔζευξε σες 

ΑΓ. Ζεύς' Αἰωκὸν ὃ) ἔφυσεν Οὔωώνης πρόµον. 
700 ΚΔ. Τοῦ ὃ Δἰακοῦ παῖς τίς κατέσχε δώματω : 

Οωρίο αμίθπα 5οἶγο οκ 4ο σΕΠΟΥΘ 5ἷΐέ, οί πάς, 

σα. Ἀὶσῖπα Β]α παία οσί 6 Άδορο Ραΐτο. 

(η. απο νετο πποτίαπηπε, απ Ώεοτυπα, ααιῖ5 πογεπο οἰδί Παηχῖε 

σα. «αρίίςτ. αειπα Υετο σεπι]έ, (ποπιος ρτϊηςῖροτη. 

Ἴ0ο «ψ. Βεὰ αιάςπαπα βΠας ἆναςί ουτε ἁοπααπῃ ὃ 

σα, Ἠοπαςγ. Τ]. ε’. 59.) ἰσχιανόω δὲ, σὸ ἐσι- 
Ἀυμῶ, γενικῇ, (1. ο. ϱοπ]άγο ἠαησίέατ. ) 
Ἐκ Ἠ]ς Ῥαΐοί, Ῥατγηποδίατη πο τοσίο ΙΠίεΓ- 
Ῥγοίαίατη ο55ο Ἡ. ]. αασαά νετνα, εἰςῖ 5οη- 
5υ5 εστεσῖε εοηνοπίαί: δεά εί ἴεη εἰ «ίαξ 
ἑάεπι Ροδέιίαπι, μέ εἰοοείιγ. ΈἘνσο νοτο ηαπς 
τα Ἠαπο Ίοευπῃ Ιπ{θ]]]σο. ἨΠογῖς ο5ί, Βατ 
εοεατε, ατία» ο]ιις Ώος πιπς ρορίι]αί, Ίος 
Ισῖίατ, ππος οἱ αία. βΙα ππσαυτηπί, 5. 
ππϊεῖσατο ἀερεπί αἰδήίαπα Ποδαατῃη, ἆᾳ 
αὐ]οσαπάα Β]ία ποδία. ΠΗορ[α. 

6905. Τοῦνομα μὲν οὖν] Ἱπεορίίαπίοτ οί 
πηθπηοσῖα Ίαρσις Ῥοδία πορίοτ Πησῖε, Ο]γ- 
{απαπθδίταπη Ίσποτατε σοπ5 ν]γῖ, οι ἀε5- 
Ῥοπάστοίατ β]α: οπτΏ οί ]απα πεορδατῖο 
4 Ῥτίας 5εἶνῖσοο Ῥιίαπάιτη, οἱ 1ρ5θ 51ρΓᾶ 
1]]απα ἵρσαπη Ώου Γαἰοπίθτη Ἱπάαοῖς, Υ. 635. 
οί 6256. )ί ἀῑοῖί, Πατ ἀοξροηραίαπα νῖτο 

Ῥοπο, Ἀεγε]αῖς β]ο. Ὦε Ίοησα ααίεπη Ἱ]- 
15 Ῥτορδαρία εἰ σοπεα]οσῖα ρτοραβϊίος 
ἵσπατατῃ Βηχῖι Ῥοδία, αί ϱο ατῖβοῖο Α- 
ομ]115 ἑαπηϊ]ατα Ιπίτοάωσαί. Ἠατπες. 

696. Μπα]ε Ῥατηορδῖας Ῥοόϊαπα Ἱποοσίίαπ-- 
σε ατσι]{, ααοά Ο]γ(αηωποοίτατη 4ςά σοπετο 
οί Ἐγοδαρία ΑΕΠΙΗΙ5 οφιατεηίεπα Ππσιε. 
Ῥοϊιμῖε οεπῖπα ου Ίσποτατε, Ἰοεί ππαίτοπα 
εἷας ἸἈεγεϊάεπη, δέ ποπιεΠ 1ρ5ῖ Αολ]]οτα 
6556, 5οϊτει. Ἰπάο Ῥορίρα, οΙΙΠΏ ἆο τ]α- 
Ποτίρας οἶας εοπηροσῖδεεί, που αματή, ααα 
πιαίτο παίιις 5ἳς, 5εᾷ πίταπα πωθίοτ ΘΠΗ, 

4η Ῥαΐοτ, εάασανοτίε; 1Π απο ΠΟΠ πιοάο 
πεοσίίαπίία πα]]α, 56ᾱ οίῖαπῃ εαυίε]α απα- 
ἆαπι, απϊππαάνογα Ῥοΐες. Μις. 
Ἠαο Μαξστανϊας, τοείθ, τί οΡρίπος, 

αα]ρας αἀάετε Ἰσραί, ααοά ποπ οππΙ{εη- 
πα 65ςε εχΙςίῖπηεπη, 655ο οαΏ) ΠοπΙΙπΗτη, 
ΣοπΙΙΠαΤΙΤΩ ἱπρηπαῖς εοηκιειάἴπειη, τί 
οα Ῥταςῖραθ, ο Ἱηπδρεταία 5υηί, πηας- 

ππππηφιε ραιάζυπι αβετυης Ἱέεταπα 1ΐο- 
ππηηυε, αεουταϊῖας αάΠις αἴηαε εεγῖις 
αιάῖτε ομρίαπέ, εΙατηςί εα ᾖαπη βιάϊνοιίπί, 

Ὅε «ὠἆςραπ, σαττυηλίαίοα {επιίπατατῃ, 
Ργαςογεῖπα οα ἵπ το, αὐί Πα οί εἰοσαπᾶα, 
ποῦ οχίσιιαπη 6559. Ὦγείοτεα ποπά πω 1ρ- 
κα ΟΙΤΏ πηατῖίο 4ᾳ Αοπίηε, εἶάσαιια οσ]ρί- 
πο ΟἹδριίανογαί, 5ο {απέυτη Ἠχον]ίθτ η Π-- 
εἶαία οεσορεταί Ητοτῖς, τπανίέατΏ νο]]ο Β]]- 
αππ ΑΕΠΙ αχογοῦ ὅἅαπε, ΑεΠίλεπι αιι- 
{σπα 6556 οἱ οτία οἱ νΙτέπίο ποβρΙ]οπη. Ὁ. 
5υρτα, ν. 100. 54. Απ πιΙταπη, 5ἱ {οπηῖπα 
ησπς οκ τηατ]{ο 1ρ5ο εαάσπα αιάϊῖτο οί ας- 
ευτα ας Ιπίε]]ίσοτο ουρίε θεά {οτίαςςα 
είαπα αμαιῖά ἀῑνίπαναι Οἰψίαπιπερίτα, 
Ἰάροφιιο οετίῖος οα ἆοτο Ποτῖ νο]εναί! Ξοά 
οὔκοχνος νο]ίπι θἵπυ] ροτρ]εχίίαίοπι Α- 
σαπιοτηποπῇ5, οι Ἠΐ5 αχοσῖς αιαςΠοπί ας 
Ῥτορεπποά πα οποζα(Ιχ!!. Ἑαπα Ῥτουος- 
αι5 αἆ Ἡ. 1. τηοποί η Ἠῖς πμ] ἀῑοῖ, ααοά 
Ογίιαπηποδίγα ΏΟΠ οοηγοπῖαί, 11ο] οταν 

696. Τένους ὃ ὁποίου, Ῥτο Τένους δὲ π.οίου. 

207. 
697. ἐγένετ’.] Τια Ἠ5. πίετααο οί 110. 

Ῥ. αἱ τοσο Ίαπι οἀϊίαπα ον. Ἐά. Α]ά. 
ἐγείνατ᾽. Ί{ιςσ. 

ἐγένετο] Οἶπαι φοΠρίαπα εταί ἐγείνατ, 
5οᾷ νετ»υ! ποεεραί: Ἰιροτίας εἴρο Ίσσο- 
Ῥαΐ γείνατ᾽, Ἡίξ ΥΕΙΣΙΤΩ 5απατθί; 5εά αᾱ- 
Ῥιςο 5εηδας Ιαροταθαί; ἐγείνατο 56ΟΤΠΡΕΥ 6- 
πῖπα αο[ίυε φἱσπ]βεαί: Ίεσο Ἰίαηαο ἐγένετ᾽ 
ουπα (Οαπίετο εί ῥεα[ίσεγο, δεπιδιῖ, υεγδιῖ 
οί υείεγὶ Ι,εοϊοπῖ Ῥτορϊῖας αοεθᾶεῃς. 

Φατπες. 
ΟΩιοά αἆ οτἴσῖπεπι ΑΕΠΙ αεῖπεε, 

«οππρατατθ Ηεραί γοτςας 100. 5ᾳ. 154. 907. 
5. οί αἩξβ αἆ Ἠσπς Ίοευπ ποίανπηας, 
Πετη, ν. 635. 9ᾳ. «Ἐσίπαπι Απορί Ἠ]απι 
γ]άαςδε παιταίαχ «ο αρίίος ἴπ 1σηΏοτη, αυς, 

υέ Ταίας. αἆ Ῥίαάυιπι ΤΙ. 427. τηανυ]ς, 
1π αηυἴ]απα «ΟΠΥΟΥΡΗ5, (Ύ. ΒραπἩοιι. αἆ 
ΟαἱἩπιασΗ. Ἡ. ει, 78. οἱ Ονιᾶ, Μεια- 
ΠΠΟΙΡΗ. ΥΠ. 115. εἰ ΤΙ. 616. ες.) αίᾳιε 
εκ θα 5αςδορρί55ο Έαουπα εἰ Ἡπαάατιαη- 
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δ' εσχε Ἰδηρέως Μόρην. τ0δ 
” ῤ λ Ἅ Χ 

Θεοῦ διδόντος, Ἰ [βία «εον λαδών: 
κπ α / [. 

Ζευς ἠγγύησε, καὶ δίδωσ᾽ ο μύριος. 
Γον) ο . .΄ τν 4 

{ χοσ οἱ δρα ποντιο) 5 

706 ΑΓ). Χείρων {ν οἶκεῖ σεμνὼ Ἠπλίου βάψρα. 

«σα. Ῥε]ειι». Ῥε]οιις αιιίσηα Ἠαβρεῦαί β]ίαπι Μοτο. 

(ἶψ. Ὄεοπο εοποεάεπία, απ Ἰην]ϊς Ὠ]]ς 6απι αααῖρῖοις 2 

σα. «αρίίοι ἀοδροησανίς, εἰ ἀθάῖς, αι Ία5 Παριιῖε. 

ἴψ. Ὀδίπαπα ἀιοῖς ἴ]ατα 2 4η ἵπ Βιοββρας πτπατ]ηῖς 2 

705 «σα. Ιδἱ αθὶ ήτοι Παδίίαί αασασίαπα θοάἆθπα Ῥο]]], 

{απα.  Ἐδί οῖαπι {ὶσίπα ποβῖ]ῖς Ἱπεα]α οί 
υχῃς (γ. Βάαβο, 1. ΥΙΠΙΙ. Ρ. 958. οἱ 
Ῥαμδαπ. ΟοτΙπίἩ. ο. 99.) Οἶἶπι (ὐπορία 
ἀῑεία, 5ο ἆλασις, αι 19ῖ παίας οί οί 

ο ποσπανῖέ, πηαίτῖς ποπῖπε θα αβοοῖε (Ο- 
ιά. Πήοίαπι. ΤΙ. 419.) Εἰπίας Τ.. ΤΝ’. 
ο. 19. 6αΠΏ ἀῑοῖέ απίοα (Ἠὐποπεπα 6550 Υο- 
οαίαπα, τί Ῥαισαπῖας ]. ]. Πορῄι. 

699, Οὐνώτης] Βεμο]ασίες ἵπ Ἠοπι. Π. 
ΤΙ. ν. 569. οἰαίας οἰίίαπι α Βατποςίο: 
Αἴγιναν. νῆσον πρὸ σῆς Αττικής. ἔκαλειτο 
δὲ πρότερον Οὐνώνη" ὕστερον δὲ Αἴγινα. 

11.5. 
Ζεύς. Δἰωκὸν δ) ἔφυσεν, Οὐνώνης πρόµον, ] 

ΡίερῃαΏυς σσερὶ πόλεων: Οἰνώνη, ντος µία 
πῶν Αἰαπκιδῶν. Τρόμος, πρέµα-ζος, προάγώ- 
νιστὴς, προστάτης, προηγούμενος. βασιλεύς. 
γιάαᾳ Ραι]ϊ Τ,οορατάϊ Επιεῃ. 1,. ΤΠ. «. 8. 
ας Ἱηδα]α ἀῑσία οταί (Ωπορία εί (Όποπς;: 
Ῥοδίθα εκ Δγαεῖ ππαίτε, ἀ)οῖπα: Τοπ. 
Τ]1αά. β’. ν. 569. οΟἵ στ’ ἔχον Αἴγιναν] ΝΠ- 
σον πρὸ τῆς ᾽Ατσικῆς' Ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον 
Οὐνώνη, ὕστερον δὲ Αἴγινα, ὑπὸ Αἰγίνης, σης 
᾿Ασωποῦ μὲν 9υγατρὸς, Αἰακοῦ δὲ μητρός. 
γιάςε ΟνΙἀ. Μοι. Τ,.Υ ΤΙ. (αυ. 93. Οὐπορίαπα 
2Η ἴχιος Ρείῖέ, «Φαοίαεία γέεσπα: (ΟἈπορίαπα 
υείεγες αρρεἰίαυεγε; 5εᾷ ἴμδε «Έαεις ἄ-σὶ- 
ΠαΠα σεπιτ(γἰοίς γιοηιῖγιο ἀἶγι. Παγπαδ. 

699.95. Οὐνώνην] γιά. Εἰπά. Χειι. ΥΤΤΠΙ. 
10, 45, 5, 27. οί 06]. Ἠετιπαπ. απ ἨγίΠο]ο- 

-. σῖοπες Ἡαπάραςμ. Ῥ. ΤΙ. ρ. 449. ΒΡί6- 
- Ν ΄ 3-4 -” ’ -- 

Ῥπαπις σσερὶ σόλεων: Οἰνώνη, νήσος µίω σῶν 
Αἰακιδῶν. Βελο]. αἆ Ἠοππεγ, ΤΙ. β’. 563. 
Αἴγιναν ---- νησον πρὸ τῆς ᾿Αττικῆς. ἐμαλεῖτο 

δὲ πρότερον Οἰνώνη, ὕστερον δὲ Αἴγινα, ὑτσοὸ 
Αἰγίνης, σης ᾽Ασωπᾶ μὲν 9υγατρὸς, Αίἰακς 

δὲ µητρόε. ΈῬοιτο ἴ]]α Άδλασα», τί απφ- 
ἴα5 {αὐα]αίω, Ἐπάθιάα ΟΠΙτοπῖς Β]απα 
(Ῥιπάατ. Ἀεπι, Ψ. 11. 5ᾳ. αχοτεια ἀωχῖέ, 
αίηυε εκ εὰ Ῥε]ευπα αίηιο ΤΓεϊαπαοπεπα 
(Ῥιπάας, 1, 1, Τευσταπα ἀῑεῖί ᾳπσοπι Ἠο- 

ΤΙΡΓΙΙ5, ΤΙ. 9’. 985. ΤΓε]απιοπῖ5 οκ αποϊ]]α 
ΒΠαπα νοσαθ), 5αςοθρῖί, Ῥοδίοα οκ Ῥσαταα- 
Ώιε ἨΝεταὶ Βία Ῥποεατα σοπι1{. (Ἡσεῖοά. 
Έποος, 1005.) Έτος αχος, απαπίάτη 5εἵο, 
πεφιιο αὉ ἩἨοπιετο ποφαε Ἠοξίοάο πο- 
πηπαίατ.  Ψιάς Ἱηρτϊπηϊς Βοπολαδίατα αἆ 
Ῥιπάατί ]. ]. Οαίογαπα οαπάεπι ᾖνασειπι 
Πποί ἵπ Ότοο οαπα Ἠπϊποο οἱ Πμαάατηαπίο 
(ν. πο αἆ Ογε]ορ. ν. 979.) Παάϊσσπα, αῖς 
ποδοῖαί 5 ---- Γεϊαππον Α]αοῖς, 5δεά Ῥε]ειις 
Ραΐος Αολ]]]ς Εαῑς απετα Ί]ε εκ ΤΠοιῖᾶε 
Ἀετοῖ ΗΠα Ρτουτεανί. ΟΕ. απ εαρτα εα 
4ο το πιοπυπαα5. 1ο Ἀετοιις Ιπίο]]σί 
ἀεμοί, ν. 700. ν. 915. Βίο οθρίοτα οπηπῖα 

Ιῃ Ί1ςο ουαπί, ἸΠοδίαί, 6 ποππυ]]α γο- 
εαρυ]α (αησατηι!ς. ἔζευξε ---- αλρῖ απο 
αά1ίαχ ν. γώµοις. Ἐλεσίι. 99.----ΡΙ1Ρἱ ]ατικῖε 
5, αοοορίί ππαἰτιπιοπῖο, άΧΟσοΠΙ ἀαχκΙε, ΤΠρό- 
µος αλαιοιῖος αραιά Νοδίσαπ τοροτίυγ. 
Φίο Ἐμαιῃ, 1950. αβί Βε]ιο]. Ρας πρόµα- 
χος εκροπῖ. Τρί οπἴπ ]εσίέαχ πρόµος σἼσ- 
δε χ9ονός. Βὶο Αθηναίων πρέµοι, Ἡοτας]μά. 
670. εξ. 4«αοᾳιε Ττοαἆ. 51. Έτρο Ἱ, ᾳ. 
τοροστώτης, σοροηγέρενος, βασιλεύς, σύρωννος. 

γιά. Τιεορατάί Ἐπιεπάαε. 1. ΤΠ. ς. 8. 
Διδόναι Ἡ. Ἰ. τε εί Ηεῦγ. 1Π3 Ρογιηϊέίστο, 
εοποθάστο, ᾿Εγγυῶν ἀεδροηδατε. Κύριας ρᾶ- 
(ος, αµαίεπας ἵπ [ατα Ροίοδίαίειη Ἠαροί 
---θαϊι ἀθάΙε εἵ (απαιιαπα ΧοΓοΠΩ, εἶοςᾶ- 
ν. κύριος επῖτα εδ αωϊ Ροίορίαίεπα Ἠαρεί 

η ααιαστῃ. ΠΗορβι. 
Τ02. ἢ βίᾳ Φεῶν] Ὑεἱ 9εοῦ. ιέ 9εοῦ δι- 

Ῥοι ϱεοῦ Ιπίε]ϊσίε Ἀετεα. 
Ματ. 

Θεοῦ διδόνσης, ἢ βίᾳ θεῶν λαβών:] Ῥτο- 

Ροπῖς Ματκ]απάμς 6εου. θεὸν Ιεσεπάυτη, 
θεῶν εσι αὐδυτάαπα, θεοῦ ἰαιίο]οσῖα. 

ΟΡ. 
Τ09. Ὁ κύριος, φιιέ ἵπ 6απυ ᾖροίεδαίεηι 

λαδιοΐ, τα ΒαΡΡΙ. 1199. 5. Πεαίῃ. 
Τ03. 55. οἶδμα Ῥτο οἴδημια Ῥει ΦΥΠΕΟΡΕΗ, 

5, 
6σὐτος". 

τια 
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ΚΛ. 

ΑΓ. 

α / / 

Οὗ φασὶ Κενταύρειον ώλισδαι γένος: 
.- ε] / 

Ἐνταῦ» ἔδαισαν Πηλέως γάμους 3εοί. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Τι0 

ΚΛ. Θετις ὃ᾽ ἔνρεψεν, Ἰ πατήρ, Αχιλλέα: 

ΑΙ. 
7ιο ΚΔ. 

ΑΙ. 

Χείρων: ἵν ἤδη μὴ µά9οι κακών [βροτών. 

«ευ: σοφός Υ ὁ δρέψας, χὠ διδοὺς, σοφώτερος. 
Τοιόσδε παιδὸς σης ἀνηρ ἔσται πόσις, 716 

σν. Ὀδι αἴατπί Παρῖίατο σοπι5 Οαπίασοσπ 2 

ρα. Πὶ ἀῑς οε]εῦταταπέ παρβας Ῥε]ε. 

ση. Ῥεᾶ υίταπα πιαίεγ Τηειῖ5 εἀαεανῖε ΑεΠῖ]]επι, απ Ῥαίες 2 

σα. ΟΠτοη, πε ἀϊδοετοί πηοχο5 πΙα]οχώτη ἨοχρΙππῃ. 

Τ10 ἰψ. Ἠετα. βαρίοης οἀμοαίος, αί αι] δαρϊεηοτῖρις (αάϊάΙι εἀασαπάμπη, 

σα. Τα]ϊς ντ ππατίεας οτῖί ἴαο β]]α.. 

Ργορτῖε {ΠπΠοΣ, απίας, Ἠϊπο αἆαυα {1πῃ- 
6506Η5, υπάα, Βιοία. ΑΙΟΙ ας 
ἁλὸς (Ἠεοιὺ. 96.) νεὶ απόντου (Οτεςί. 
986.) νεὶ αἀ]εσίναπι ἅλιον πόντιον (αΐ Ἡ. 
1.) ναι οίῖαπι οἶδμα εοἶαπα Ρουπία, τα 
Ἠε]ει. 6. Ὑ. ἵηέα, γν. 1601. ----ἵνα (ὅ- 
που) Χείρων --- ν. ν. 709. βώδρον, 3εμέλιον, 
ἕδρα. Ὑ. Βιά. οἳ αἲ Ογε]ορ. Υ. 95]. 
Βοάες αίεπα 56 ἀοπηϊσΙ]πα Ρε] (Πηοη- 
ας Τμοςδα[ίε, ο]ας ἵπ ταάῖος οἷία οταί 
υχρς Μασπερία,) ἀῑσίίας σεμνᾶ, αἀριδία, 
αγ. ΊΝάΙΩ σεμνὸν τί Γερὸν ἀῑσῖτατ, ο υ]ά- 
αι]ά ΤΠ 51ο 6επετε αδέ πιάσπυΠη, αυρσι5- 
ίπη, Ὁπάο αἀΠίρείαχ ἆε Ίοσο, αθὶ Ὦο- 
ας Παρίίαί νε] Παδιίατο Βπησίας, αδί οο]]- 
έατ, αδῖ (οπαρ]ωπα οἳ οί 5ασταί(πη. [πάς 
οοἆσπα τηοάο Ῥμαπῃ. 996. σεμνὼ Δωδώνης 
βάθσα Ἰεσυπίαγ. ϱΟορίορε Ἠμπο Ἡ. ν. ᾱᾱ- 
5υτΏ Π]δίτατο 5ειάαϊ αἆ Ογε]ορ. ν. 964, 
50. ατα ααοά {αρι]απα Ὑοίοτατα αθῖπεί, 
εοηδίαί, απιϊηιίαίεπα παάθτο, ἵπ ποπία 
Ῥε]ῖο Παδϊίαςςο (ἰσαπίες αἴαιε Ορηίαµτος 
ε σοεπίο Τ,αριματιτη. Ιάεπι Υετο εί 
Οµτον Παδϊίαυαε οί τοσπαβαί. Ἐκ Πῖ5 5ε- 
αμεπιία Παςιταχὶ Ῥορδυπῖτ. Αη]. 1πάς 
Ραΐεί, αοά ]απη 5αρτα ποίανίτοςς, (ἨΙτο- 
Ώθίη Ῥτο εαρίθη Ῥτοροηιο Ῥαάαροσο α 
γοίετῖθας Γμΐ9ςο Ἠαδίέαπη. ὨΏε 5 οπι- 
ηῖρις τηι]ία 5υηέ 5µΡτα αἆ ν. 209. Ρ. 49. 
κ. οὐφετναία, αι οοπέετας τε]. ϐϱ]. 
ἨειππαἨ. ἵπ Ἠ]γιμο]ος. Ἡαπάριςι Ἐ. 
ΤΙ. Ρ. 547. ἵπ ποία οΏροιναι: Πίο Ηύ]Ιε 
ες ϱ6ίγοπι τυαγ κἰείοβδαπι ἁἷς (ϐααάειίίεπι- 
δο]ῖε ἆες «αἰ[οδίει (γἰοελεπίαπάςδ; ἄεππι 
εἶπι σγοδδεγ Το] ον ὁετἱ]ηπιίεδίετι σγἱεε)ίδ- 
οἶειι ΠἨειάοι ωιφάε ἀιιγο]ι ἴωι πεὐἰάεί.- 
Ωυοά αιίσπα ἩὮ. Ἱ. εδ, ἔδρεψε, 14 ανν 
Υ. 209. ἄῑεεραίαχ ἐξεαόνασε. Ἰῑεεαί αἆ- 

Ἱμο ἆς οτί νοςαρα]οταπα ποπωυ]]ογ ατα 
αμσάαπῃ αἀᾖςσετο. ΠΗορ/α. 

06. οἰκεῖσθαι.] Ίμερο ὤκισθαι. ΛΡΟγ. 
οἰκεῖσθαι] Νε ας τησ] ᾠκίσ-αι, ΤΠΟ- 

πθπά πα ο5ί, Ἡεγοάοίατα ραςθίτη οἰκεῖσ-λαι 
Ρχο οἰκεῖν αἀλΠίρετο. Αριά Έπαογἀϊάεπα 
4αοαάθ Α Ισ κατώκηντο Ἱερίίυχ Υ. 55. 

ΛΜ μ.ᾳ. 
06. 55. Τι Ἠΐ5 πΙ]] ἀῑςῖ, ααοά Ο]γίαπῃ- 

πρθρίγα ηΟΠ οοπνοη]αί, οδίοπάΙξ εοπίτα ΠΟἩ- 
ημ]]ος Οτῖᾶσςος Ῥτονοσδίας. «Ἠοοί. 

Τ07. Ενταῦθ’ ἔδαισαν γάµουε] Ὑϊάο ἆθ 
Ῥας ρΏταδὶ 51Ρτα, Υ. 195. ὮΏε Ἠας αίοτη 
ἀθοτατα ἵπ πιαρΗϊς Ῥε]εῖ Ρταρεηίία νἷἆο, 
ας πος αἆ Ῥμαπίς», Υ. 866. «Παγπιςς. 

Ώο {ογππμ]α δαίεν γάμους ΠΠ] αἀάα- 
ΤηΙ5, ΟΗΠΙ ϱ 4η 5Ἴρτα αἆ. ν. 195. σε 
Π]αξααία, εί γάμος οί εοηνϊνίαπα Ἠρ- 
εαία. Ωιοά αμίοπι ἀῑ παρα Ρε]εῖ 
εο]οῦγαςσσο ἀῑοιπίας, τί το]αυα οπιπῖα, 
ας Ὑείεγος ἀά Ἠΐ παρῖς παιχαπί, α 
οχασσεταπάαπα πιπαρπ]βερηίατα εί ρυ]- 
ομτειάἴπεπι πιρίαταπα Π]αταπα 5υπί α 
Ῥοόες αἁλ]ρίία. Ἠιο δροείαί, ᾳποἆ Α- 
Ρο]]ο εἶέ]ατα Ἱπ οοηνῖνΙο εεοἰΠή5ς, ΟΠΠΠΘ8- 
αιε Ὠῇ Ῥο]ευπι ἀοπῖς (γαμηλίοις) ΟΓΠ85- 
56 ἀἰσυπέατ. Ψἱά. ἩἨοσπιστ. Π. ω’. 59. 5ᾳ. 
Π. ϱ. 1985. σ. 84. ψ. 971. 5α- α΄. 867. 
γιὰε ἆε Ῥε]εο Ῥϊπάατ. Νοπι. ΤΥ. 89. 5, 
68. ὅ, 95. Ιςίωπι. ΥΙΠΙΙ. 78. Ῥγιμ. 1ΤΙ. 
155. ΟἸγπιρ. ΤΙ. 145. ΘΟιία Ῥε]εις 
πποτία], Τηοιίς αὐίεπι σα οταῖ, Πιο 
εοπνοπῖεραί, μέ, οἶτα εἶας παρα οε]ο- 

Ὀτατοεπέυχ, 48 Ῥγαςεηίος εδεεπί, αῑα ἠιι- 
ἀσπι Βείῖοπε Ῥοδίίσα 5υτηπῃα Ῥε]εί [εἰ]ε]- 
5 Ἱπάϊεαίμγ. Ἐ]άτα εα ἆ4θ το πποπηέ 
Ἠογηῖις Υ. 5. η Απόημα. Αιῑζοίσε 1. 
δί. ος αἆπις αι νά 

ν «1 ’ ἐν) .. 
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ΚΛ. Οὐ µεµπτός. οἰκεῖ ὃ) στυ ποῖον Ἑλλάδος : 
Ν 3 ΝΔ 3 

ΑΓ. ᾽Απιδανὸν ἀμφὶ ποταμον» ε’ Φδίως ὁροις, 

ΚΛ. Ἐκεῖσ ἀπάξει σὴν ἐμήν τε παρ» ἐνον; 
/ -- .- / 

715 ΑΥΓ, Κενῳ µελήσει ταντα, τῷ Λεντημενῳ. 

ΚΔ. ᾽Αλλ) εὐτυγοίτην. 

Γλ 
η κ... « / .” 

τῶι ὃ ἐν ἥμερα γαμεῖ: 

ΑΓ. Ὅταν σελήνης εὐτυχῆς ἔλδη κύκλος. 

6η. Νοἢ οοπίεπιπεπά 5. δεά ἵπ αυα υ1ρε Οταεῖοα Παριαί 2 

σα. Αά Βαπιεηπ Αρίάαπυπα ἵπ βπῖρας ΡΗΠΙα. 

(ἶψ. Έοπα αράισοί {μαπι, ππθαπηᾳαε γίγαίπεπῃ ᾖ 

ΤΙδ σα. Ἠσς εταπί ουτο 1, αῖ Ρροδδιάθυῖε ὀρδατα. 

αν. Είπε Ισίεατ Ῥεαιῖ. Ωιο νετο ἀῑε ἆασεί δα. 

σα. Όυπα Ίππο. Ρ]επαπα νεπεπῖέ οχοῖς. 

Ἠαπο ΤΓΠεάσρπα Ῥτορίος οχἰπηῖαπα οα5εία- 
ἔοπι αέᾳαθ ἹοσρϊταΠἹέαίεια, (ν. Εἰπάαταπη Ἱ. 
1.) ο εοπεϊ]ίο Τπεπιῖαϊς, εοπδεπΠεπίθα5 
ἀῑῑς οπωπῖρας, αχοτγεπα αεοθρῖ»ε, 5εἆ ΤΠε- 
αάεπι Ἱπνίίαπα ]]άπα απ]αςςε, 14 αυοά πας 
Ἱππβσῖπε α Ροδεῖς οκρτηϊέατ, ΘΠ1 {ΟΓΠΠΑΠΗ 
]εοπῖς αιιέ Παπαπλαταπα Ιπάμ199ς. Όὔδεινα 
απίπιαπα Ασαπιεπηποπίς Ασωυτα, αῖ ᾱἷ- 
Ἡσεπίεγ εοπ5ίΗωπῃ οε]αί, τερείεπάο σοιόσδε, 
είς. 5εἆ Εογίαςςε εἰῖαιη Ἠϊ5 νετρῖς εαπα «τι- 
Ρῖε Πα ἆμοετο, αϊ πε απηρ]ης ἆᾳά εο α1ιζξ- 
ταί. ΠΗορῄι. 

709. ἵν ἤδη μὴ µάθη κακών βροτῶ».] 
Ειωπήρίάευτα πηασῖς σΙάείασ κακῶ 18Πά 
μακῶν, πί 9η χρηστὰ Μεπαπάετ. Ἐ]αΐο 
Ώο 1,σσ. ΤΙ. ἁμαρτων τε γάρ τι μόγιστ 
ἂν βλάπτοιτο, ἤ9η κακὼὰ Φιλοφεονούμενο» 
Τωΐτα ν. 716. τοσίο Εοχί5 εὐτυχιοίτη», ΟΡ- 
(απ. Μαν. 

µάθη] Πμερεπάατα µά9οι, ῬτοΡίετ ΡΥᾶ- 
οεάεης ἔ9ρεφεν. ισα. 

Ἐασῖ]α, εἵ ουΙ Ἰασοαί, πιυία(ίο ἈΤατκ]ατ- 
ᾱἵ αἀπαϊεᾶ ροίοςί. 

Μιςστανῖας Ρτο µά9ή Ίερετε πιανι]έ µά- 
8,, Ῥτορίε ρταεεάθης ἔδρεψεν. Ῥοείε, Πἶ5Ι 
ἀῑσας, Ιπιετά τη (α]επα πεσ]ἰσεπίῖαπα 1Π ΟΠ-- 
οᾳμπεῖοπς νατυοτατα ἵπ υίία αποάίαπα 
Ροσπι. ὨὈεπῖηιε Ιάεπα . Ὁ. πἰποῖαπη ατ- 
στις ο5ςε παἰμῖ νἱάσίας, 5ἱ να]άς πηϊταξατ, 
οσπα Ἡ. Ἱ. ἀῑεί εαρίοπίῖοσειη, αἱ Ειάπα 
αῖ ετιάϊσπά πα εχαάϊάρτῖς πάπα απ 1ρ5α 
οτιάῖτο Ῥοίαετή. Άεραε οσο «ΠΠ ϱ0- 
ἆσπι . Ὁ. Ῥτορίετθα πιυίατε υε]]επα 
σοφώτερος ΊἨ σοφωτέροις ηΐ «ρηςιι5 οτἴαξαγ 

Μο: Βαρίεης Ρτοξεςίο οί αυῖ εἀιισανῖς, εί 
αι! φαρ]εηβοτῖθας οἀπισδπάαπα (γαάατέ, 

ᾖ πώ ι, ΜΗ. ορῄ. 

ἁ, 

Τ1Ο. σοφώτερο.] Ουῖᾶ αιάϊοῖ Βαρίεῃ- 
ἄοτθπα 6556, ααῖ ΕΠαπι αῖ εταεπάαπι 
ααάΐες παπι απῖ 1ρ5ο οταάΐτε ροῦς εστι. 
Ι,εσοπάιπι φοἰ]εεῖ σοφωτέρεις. Φδαρίετιδ 
Ῥτο]δοίο εξ φιι εἀιισαυίΐν εἰ φιεῖ 5αρίεπιέϊοτϊ- 
διι εἀιμοαπάιπι ἱγααίαΙ. ἈἨιας. 

Τ15. 5. Αρϊάαπας Βανίας Τήεδεα]ίες, 
οἴτεα αι1θπα εγα Ῥμασίαπι, (γἱά. Τπασγάτά. 
1,. ΤΝ. Ρας. 505. Πήν. ΧΧΧΥΙΠ. 15.) Α 
Ῥμεμία απίοπο οε]ευτῖ ορρίἀο, (ΡΗΠ. ΙΝ. 
7. Απ.) ΤΠεξςα]ία ρατ5, απ 1 απδίγαπα 
ἀρνοτσῖε, οί αὖ οτία πατε εοπ(Πσῖέ, (Βα8- 
Ρο. ΓΧ. Ρ. 996.) ποπηϊπαία εσι ΡΗΙ1οςῖς, 
Ἠας Ῥ]πία {αῑε ραία ΑεΠῖ15, ααϊ εί 
ἵροο Ῥηείας ἀῑαίας ἵπ Ἡοταῇ Ο. ΣΥ. 
6. ΟΕ Υισί. Απ. Ι. 984. Κεκτημένῳ 
ΑοΒΙΗ. ΠΗορᾖι. 

Τ16. εὐτυχοίτην.] Τα τεςίε Ἐά. ἙΒατπες, 

Ἐνά. Αἱά. ος Μ9Ρ. εὐτυχείτην. Ἰιςς. 

εὐπυχοίτην] Ὑαϊάς αρίατα ε5ί αΠΙΠΙΟ ᾱἷ- 

ορρεῖς Ρίωπη, 4πο Β]απα ῬτοδεαιΙ(αχ, ΎΟ- 

ἔαπι. Φίπε πιαποαπίααο Εε]ίεε»! Έεπε ϱ0- 

τατα τος 5ιεσεεάαπε! Εά. Αἱά. ει Μ55. 

Ἠαρεπίέ εὐτυχείτην, ορᾳ τεοίο Μαξστανῖας 

τοῦῖποί 1]]απι, αααπι εὔῖαπα {πι Εά. Ῥατπεςά 

Ἰοσίτηις. οαπα Ἱπάε α ν. Τ16. ἀθ Όεπιρο- 

το Ἰοᾳαϊτατ, 4µμο παρα σαπί {ατωγο». 

ἡμέρο αιίετα (ααιε ας αριά 95. Ν. Τ. εκ 

Ἠεὐταίσπιο,) ἀς ἀῑο ποὮ ἑαπέατα 5εἆ οπηπ]- 

πο ἴθππροτα αἀλϊρείατ. Βορ/η- 

τΙ7. εὐτυχὴς --- κύκλος. Μα]ϊτα : ἔνσε- 

λλες «κύκλος ἰπίοσογ, 5ἴνε ϱίετι οτγδίδ. 

σἷς Ῥεὶεὶ ει Τμοβάϊ παρεας ρ]επῖ]απ]ο 

εεἰουτατί Ίαρεί Τμοπιίς αραιά Ἑπιάατατα 

Τενπι, υἰε. Μος. ' 
Τ17.55. βρεείοδαπα εεέἐνσελὴς ἨΠαδσταν1, 

ααοᾷ Ηίερχο γυ]σαίο εὐτυχὴς ΡΟΠΕΤΕ ευρίτ. 

κύκλος ἐντελὴς εσνεί οχδῖς Ἰπίεσετ 5ει Ρ]ε- 

’ 
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ΚΔ. 

ΑΙ., 

ορ ΚΛ. 
ΔΙ.. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΎΥ 

Προτέλεια ὃ ἤδη παιδὸς ἔσφαξας »εώ : 

Μέλλω" ᾽σὶ ταύτη καὶ παβέσταμεν τύχη. 
/ 2 « 

Κάπειτα δωίσεις τοὺς γώμους ἐσύστερον; 
/ / ι) ε. .) 2 -»” ” -- 

Θύσας γε δύμα»», ἂμ εχρην ὀυσαι «εοῖς. 

αν. ᾖαπαιπο πιασίῶςεϊ Έα. Ππήήα]ος νῖεῖποας πρασατα πλΙορ 2 

σα. Μαείαδο, 1η ος ποσοίίο Ίάπι 5απχά5 οοσιραί1. 

790 η. ΆΛπ υετο ἀεϊπᾶς οε]ερταῦῖς εοπν]νίαπα παρίῖα]ε ὔ 

σα. Όαπα πιαείανοχο νεῦπαας, ᾳαα5 πο ἀῑῑς πωπποίαχα οροτίοί. 

ημας. Βῖς ποιο αρα Ῥϊπάαταπα Τδνη. 

υ]πα. Τηοπαῖς παρίας Ῥοιοῖ οι Τ]ειῖάῑς 

Ρ]οπή]ηῖο οε]ουχανῖ ]αῦοί. ασῖ]ο ροζμῖ5- 

5οί οου]ας Ηυχαγϊ αὔθττατθ, αἴηιιο Ῥτο ἔν- 

σελλς Ῥτορίος απίοορἆσης εὐτυχείτην 5οτ]- 

Ῥογο εὐσυχής. θεά οππα Ίο δἷηί «0Η- 

ηδία εὐσυχὴς εί ἔντελὴς χύκλος σελήνης, 

ααίοπιις Ρ]επΙ]ΠΙ, αί οοηρίαί, Ἱπργί- 

τηῖς ἵπ Ἠας, ἆθ 4 πα Ἠϊςο 5ΕΓΠΙΟ οδί, Το νΙπι 

Ἡαβοτο απαπάαπα Ριίαραίασ, πσαφας ]εο- 

{ο σίατε Ῥοΐοςί. "απΠΙΠα 1ΠίΕΥ΄ πο», αί 

φεορίις οὐσογναν!, Πουῖπος πηπ]ίαπα νίπα 

οτυί Ίάπα Ῥρ]οπο (πριηέ, δἱ παρίας {α- 
εογο νο]απί. Βίο «αοᾳάθ αριά νείογος 

(Ώοππαπος ορῖπῖο τοσπαδαί, 11Πᾶπ1 ηΟΥαΤΑ 

δοι Ῥ]οπαπα οπηπίρα5 ΟΠΩΠΙΠΟ οοπαξίριι5 

ΘΟΣΙΗ1Ω Γαγογο. ν. Ταεῖ. ἀᾳ ία, ΝΤος. οἱ 

Ῥορ. ΘετππαΠ. 6. 11. Τεππρας πιαρε]5 

ορ]οῦχαπαϊς ππαχῖππο οοπηππού σπα. Αλεπὶ- 

εποῖρις νίδιπα θδί, αιοά ἵπ ποππιυ]λ]ος 

Ίηθηςος Ἠϊοππα]ος 1ποῖάέ, Ἱπρϊπαϊς απ, 

ᾳπσπι πο απματῖαπα γορατηῦ», αι ο 

Ἰαηπς, παπα ἀῑχίπιας, «4154 Οταοἳς ᾱἷ- 

οοὐαίαχ Ταµήλιων, (ν. Ἑδίαίμ. αἆ Ἠο- 
ΤΠΕΥ. ΤΠ. σ’. οι Οἰγπιρῖοάοχ. ἵπ Μείεοτα 

Ατϊρίοίε]ῖς,) εί αραιά Αῑῑεος οείανα5 εγαί 

τηρηοῖς. [πάς ἵπ Τοτοπϊ ἙῬ]ιογπαίοπο, 

1Υ. 4, 485. υρί 5εεπα Οτατα ο5ί, ᾖαγιδρέτ 
υαξιιέ απίε ὄγιπιαπι αἰἰφιία πιουὶ πεξοίτ 

(πεσ]]. παρίας, ν. 20.) ἐπαίρενο, αὈΙ ν]άο 

Ἱπέρρ.--- Ορίπαραπίαχ, ορπιο παρίία» 

οε]ευταπάας ε-ςο {ΘΠΙΡΟΣΟ, «1ο 5ο]ῖ5 εί Ἰι- 

πε «οπ]αποβίο Άοτοί, ἔαπο οπῖπα Μείαπα 

ᾳποαιθ Θεογάμια ἀῑσίαπα 1π ἨΟΠΟΓΕΠΑ 

Ῥτοκετρίπα» εε]ευταίαπα ο55ε οοηρίαί. Ο0οπ{. 

Ῥϊπάατϊ Ι5ιππα. Ο4. ΥΙΤΙ. 95. αὈὶ διχοµη- 

νίδες ἑσπέραι ρἱοπϊλαπίωπα, αοά ἴπ πιεάΙΟ5 

πηθηςος Ἠ]οπησ]ες Πποϊά1ε, Ιπάϊσαπέ. Ἡ. ασ 

εωρτα ἀκίπας, Απίοηιαπι παρα οεἶθ- 
Ῥταχοπέιτ, οοπυ]εγο 5ο]ευαπί Ώεος, «0- 
της ααχήαπα Ῥχοσῖρας οἱ ςαστβοις 
Ἱπρ]οτατο. Ἠ[5 ἀς, ααἲ παρβΐ5 Ρριῶες»ε 
6α5ᾳ1ο τοροτε ρυίαραπίαχ, Ῥατεπίε απ 
οορπαιῖ 6οταπη, απϊ παρα» οε]ευτατο Υε]- 

Ἰουί, ςαοπϊβοῖα οΏοτεῦαπε, απσα (απΠεΠ α 

τοροτελείοις Ῥεπο 5απῖ ἀἰδάπσιοπάα. ΕΙᾶ- 
πα οπηηῖς αρραταίας παρασαπα ρατᾶςορς, 
Ῥτοουίριιδᾳαο οὲ 5αστ]βοῖί νατίς οχογαηάα 
ογαί, αέ Ίρσα, ᾳαἱρρο οί παρίῖα ο[ο ϱ5- 
φοπί, Ῥογπηϊίίοτοι, αἱ Πσρτοί οα5 «οΙεῦγαθ. 
(Ν. πα, ν. 1110. 904.) Ἠσο αιΙάεπα 
εαογ]/οἷα γαμήλια εὐχαὶν πεογώµεια, προ 
σέλειοι εὐχαὶ Υοὶ σπῳρτέλ εια ----- ἀιεουαπίτ. 
Ναπι σέλος, Ἱ. 4. γάω:, (ν. Ῥορπος]. ΑΠ- 
ᾖσ. 1955.) νοὶ αιοά «οπ]ασος Ώπαπα γο- 
(οτυπα «οπ5οη αμ 5πέ, να αιοά 5ερορῖ- 
ας ροπής πποπῖρας ορϊπίοπίιδααο αἆ 
τηα]οχοπα ροτνοπογαπέ ρογ{οςἴοΠοῦ], πάς 
οἱ οοπ]ισος ἐν βίω τέλειῳ 6556, εί σέλειοι ᾱἷ- 
οππέαγ. Τέλεια 4ποφιο ποπιπαραπέυς 
4 «οπ]ασιπα (πίο]ατος, εμας, Ζυπο, 
Τίΐαπα, οἱς. ν. Ὠ]ϊδοί. αὖ ΑπδίοΡΗ. Τηες- 
ΟΡΜΟΥ. Ῥο]]ας. 1. ΤΗ. 5. ὅ8δ. Ῥαιἀ. 
η ν. σέλεια, Εαδία(. ἵπ ἨοτΏςγ, {οἱ. 881. 
1ϊπ. 95. αίηὰο ἨεςγεἨ. Υ. προτέλεια. Ὁπ- 
46 προτελίζερ, ἂς 4Ο Υ. 50ρσα, ν. 455. 

ΜοΡ/η. 
Τ18. Προτέλεια.] στά, Βυϊάαπα οί Ἠοςγ- 

οήανΏ ν. σροτέλεια. Ῥο]]ασοπα ΤΗ40. ΤΙ. 
ου. 58. τί οίίαπι (ταῖς, σέλος πιρίίας 
οἸσπίβοατα, ἆς 41ο «οη{α Βορμος]5 Άπ- 
1σ. Υ. 1955. Μιδα. 

Προτέλεια] Ὑἱὰο Ἐπδίαίν. 1 ἨΗοπι. {οἱ 
881. Ἠπ. 96. Δῆλον δὲ, ὅτι πολυσήµανσον σὸ 
σέλος ἐστί. Τέλος γάρ Φασω, ᾿᾽Ανόλωμα, 
καὶ Τάζις, καὶ ᾽Αοχὴ, καὶ Τώµος, εἴο, 
Ωω αἴσπα τολαιοχαπα φροεϊηῖπα ἆ- 
ἀοτῖε, Ίσα αἀθῖέ: ἐκ δὲ σᾶ λοιπά τέλους, 
ὃ σηµαίνει σὸν γάµον, τὰ Προτέλεια--- [4 εσέ, 
ἡ ποὸ σὼν γάμων Θέα. ἩἨοργοβίας ππε]ῖας 

ἵπ Ἠωπςο Ἰοεμπ οοΙπιαί: Προτέλεια, ἡ 
πρὸ τοῖς γάµοις (1εσεύετη τῶν γάμων) Θυσία 
καὶ ἑορτή. Τέλος γὰρ ὁ γάμος ἀπὸ τᾶ εἰς 
σελειότητα ἄγειν. Πρωτόλεια, 3 λεία, ῥΥά- 
ἀα, ἀοτῖναίατ, εί 5οπαί γζπιηίας ργσάώ ; 
οἱ οἴπωρ]οῖίοι ρηϊπηϊῖας; οἱ Ίομρα ἀῑνοτ- . 
ευπά εσί α Ρτίοχ. Θεᾷ] Οἰγιωπιποξίτα ἵη- 
(ο]]σῖε «αποπεπι, απ. ζυγία ἀῑοεραίατ; 
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“Ἡρή σε ζυγίη, Διὸς εὐνέτις. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ, ο0τ 

ΚΔ. 'ΠἨμεῖς δὲ σοίνην που γυναιξὶ ήσομεν; 

ΑΓ. Ἐνκάδε, πάρ εὐσρύμνοισι "Αργείων πλάταις. 
ΚΛ. Καλως ὃν ὀναγκαίως τον συνένεγκαι ὃ όμως. 

[ολ 

795 ΑΓ. Οἱσβ οὖν ὃ δρᾶσον, ὢ γύναι» πιςοῦ δε ὠοι. Τ90 

ὤνψ. ΧΝος νετο αὈίπαπα {αεἴεπης εοηνῖνίατα πα Πε ρας 5 

σα. Ἠ[ο αἆ πηᾶνος (πασοτάπα Ῥεπε-ραρρίρας-οτπαίας. 

αγ. Τπμοποςίθ ος οἵπο ἀῑσηῖίαίε : Ῥοπο αιίοπι νογίαξ πΙΠΙ]οπαίη]15. 

Τ0δ σα. Ο πκου, {αοίιτα Ισίίατ, ποδπ” αμΙά 2 Ῥατο αέοπα παϊΗῖ, 

ἆε αυα Αρο]οπίας ΑτσοΠ. 1, ΤΝ. ν. 96. 
Ἰάεπα αριά 

ἌΝοπππα οί ἱοηγςίαπα Ἠαιίσαχπαςς. Τη- 
4ο {εδίε Ὦ. Γ,οορατάο οί Εαἰκοπραγσῖο ἴπ 
Νοπηϊ ἨὨίοηγς. Ῥ. 89. Επ. δ. Μιαδωας 
εοιτἰσοπάας, ν. 9765. Οὐ ζυγίην Ἱερήν σις 
ἐπευφήμησεν ἀοιδός. Τ.ος. Οὐ ζυγίην "Ἡρην. 

Φαγπιθδ. 
τέλειο] ϱοπ]ασες, αιιοά ἀοοεί Ἠυμῃ- 

Καπ. αἆ Τΐτα, ἵπ νου. ᾖ1οεδπεν. 
719. Μέλλω γ' ἐπὶ ταύτη.] Εοτίς, μέλ- 

λω. 'α) παύση. Ίτα Ἱπίτα 815. μένω ᾿αὶ λέπ- 
σαι. Ἑαάσπι Ἱηδοῖῖα Ε]εείτ, 866. Κάρα 
᾽πιδείζων, ὅο. Ὑμ]ο. Κάρα γ ἐπιδείξων. Ὠθ- 
εοἶνίί Ιπίργρο]αίοι τη άππαπα ἵπ Κάρα Ίοη- 
5απι 6550, ἩἨοαίμίας 4ποαμε «οπ]οεσταί, 
Μέλλω ᾽πὶ: οί ἵα Παρεπί Οοᾶ4. ΑΔ. Ἑ. 
ν. 99, ΡΙΟ «ήσομεν 004. ΑΔ. 9υσομεν. 

1Ηατᾖ. 
Μέλλω" ᾽πὶ ταύτῃ καὶ ΜΝαβέσσωμεν σύχη. ] 

Τία ΜανκΙαπάι» Ῥχο Μέλλω γ΄. ἐπὶ--- Ἠεοίαο 
Μέλλω" 'πὶ σαύσχ--- να]σαίαπα ππα]ο εἶίαε 
Ίοαη. Ταγ]οχις ἆς ως. Οἵνί], αχί, ΙλΕ- 
ἘΙΑΟΕ, Ρ. 976. ο. ὅᾷᾳ. Αππο 1769. 

Ῥογ. 
Μέλλω ᾽πὶ ταύτη.] Ἱία Μ5Σ. πίοτᾳυο οί 

118. Ῥ. Ἐν. Αἱά. µέλλω, γ΄. ἐπὶ σαύση. 
λ{μσα. 

Μέλλω ᾽πὶ ταύτῃ] Ἠος Ργαίςτο. Ωιοά 
ο Οοάἆ. εἀϊέιπι ϱοδί, «οπ]οερταπί Ίαπα 
ἹΜατκ]απάα5 ει ἨΗεαίβῖας, φυῖ οἷο ]οσίς, τέ 
νϊίοίιγ απαρασέας 1π 5οοιπάα 5εἀάθ. Ὁ6η- 
5µ5: Ίου 1ρ5Ο ἵπ Ὠοσοίῖο σᾷ σφάζειν οσο 
Ίάπα 5πα οεζπρα{15, 5. ΥΘΙΒΟΓ. Πο] ον 

τ90. Κἄπειτα δαίσεις ποὺς γάμους] Υἱὰς 
5υργα ν. 707. Ἀαγπον. 

75]. Θύσας γε θύμα, ὧσερ ἐχςῶν, 9ῦσαι 
9εοῖε.] Ίιεσο ὧμ ἐχοῖν, νε] μὲ χρή" Λο). 

μ᾿ ἐχεην.] Τα Ἐά. ΑΙά. Θεά µ πιειτῖ 
εαηδα ἀε]οπάωπα. ΠΜιιδα. 
791.5. Ώε]ας οοπαιιθίιιάΊπο πιοᾷο ἀῑχίτωιας 

αἆ ν. 718. «φήσομεν, Οοά. Α. Ματκ]απᾶο 
ποίαηίε Ἠαδεί ύσομεν. ἨἘείπεο νυ]ραίαπι, 
ΏθΠΑ σιθέναι ανν ο ὰν 56ερο Ἰ, . ποιεῖν, 

Υ. 1419, 7τ9, Έτσο 9οίνην 9Ἴσαι «οππιοᾶς 
οτίέ ο6ἱεργατο οοΠγΙνΙΙπῃ, 8. 1Π8Ε{16Υ6. 
Ῥἱς Ἱπίτα ν. 1079. γώμµον τιθέναι. Ἠομῇ. 

Θύσας γε 9ύμαθ ἅπερ μµ ἐχρην 3ὐσαι 
τοῖς] Αι μ, ααοᾷ ας ρ]ασυῖέ, τωθίτϊ 
εαιιδα οᾖοϊοπάαπι, ααῖ, ααοά παῖΒί 5αοςχ- 
τας, ης ὅὕπερ Ἰοσεπάμπη. «Γαε]ο. 

95. Νάνος Πλάτα, 4ο αᾳἩο γ, 5ωρτα αἆ 
ν. 179. οἳ 991.) ἀῑουπίιτ Ἡ. ]. εὔπρυμνοι, ας 
1ΡΗ. Ταυτ. 1000. εί 1557. αιοά ερῖίηο- 
ίοη οτπαί. ἈΝαΠι πρύμνα οδί ραῖ5 παγῖς 
εκίτοππα, Ῥιρρϊ5, (ν. 341.) Ἰ Εοι ο 
τ2. Καλῶς ὃ, ΜΑΗ σε, συνενέγκαι 

δ) ὅμως.) Ῥεπροπάιτα Γοτίο Λακώς ἴπιουπι- 
πιοᾶς, αί αρ. Χεπορβοηί. Κ’. νας. Πὺ. 
1Υ. κακῶς σκηνοῦντες, οἳ Ἑ]ιίανοἩ. (απαῖ]]. 
Ρ. 145. Ε΄. οὗ καλώς, ἆλλ᾽ ἀναγκαίως ὑπο- 

µένονσες. 5ΟΠΙρΦΙ συνενέγκαι ὃ ὅμως, ῃγοδί 
ἰαπιοπι/ ααα νιάσίατ {οτηια]α {μῖςςο, ο. 
πποδί!, Ῥ]ηΠρρίς, ΤΠΙ. αἆ Επ. Ατςίορη. 
Αεπατη, 951. Ῥ]αίατεῃ. Ασίά. εί ΟΊεοπα. 
Ῥ. 504. Ὦ. µόνον, ἔφη, συνενέγκαι ταύτα στ] 
Σπάρτη" ἰαπίιπι, ιφιαέ, Ργοδῦιέ ᾖηαθο δραΥ- 
ἰΜ{ Ματ. 

Ώο Ίπι]ας γεχσας Ἰεείίοπαο π]]άπα ᾖι- 
ἀῑοϊαπα {θγγο Ῥοΐοδε, αι ποτ Ρας Ῥε- 
6ροοίάπα Ἠαρεαί, ααϊὰ Ο]γίατηπεδία ἆο 
οοπν]νῖο {ωππῖποο, Αι]ιάο οεἰερταπάς, 
βοηφαγί, Ἐί παϊμῖ ααϊάσπα εχ 5οηοπριις 
νεηίπή]ο Πέ, Ῥείππο οαπι πο Ῥεπῖέα5, 
πθ(ιε Ῥγωβασίο, αιοᾶ α πηαΓῖ(ο Ρτοροςί- 
έππα ογαξ, τριάδα; σγαΙδδπη ατα επῖτα 

Απαπιοπιμοί Γιϊς5θοί, πες ι]]α ἀείποερς 
1πίογ ϱο05 ἀϊεεορίαίῖο εχδ(Ι]5δοί, Ίος Ρε]- 
ΠΠΙΙΗ. Φοουμπάππα οδί, οαπι ἆ6 ]οο ἵπ- 
οοπιπηοΚΠίαία αλα μῖά 5ἱσπιβζαρες: αἰῑοφιμϊ 
ΏηΟΠ ραΐς αρία οδί Αραπιοπιποπΐς Τβ6ΡΟΠ- 
οἵο: ας ἱσίέιγ ποδίῦι) φιῖά  Ἱ. ο. Ώ10- 
πίατα Ὥσς Εδί ΠΟΠ Ἡδᾳ θα απτίοί, 
νίάς, απ πιθ]ας {οτεί, αιιοά ἀῑείατιις δΙΠΙ. 
Ίαπα Ηΐ5 ρταπι]ςεῖς, 5ἷο Ιεσρπάαπα ατΏΙίοΥ : 

φωύλως, ἀναξίως τε" συνενέγλωι δ ὅμως, 

Α{αἶε φιίάεπε, 16ο δαξἰς ργο ἀἱρπίίαίέπιοδίτα» 
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ΚΛ. Τί χεῆμα; σείνεσδαι γὰρ εἰθισμαι ᾿κ σένεν. 

ΑΓ. 'Ἠμεῖς μὲν ἐν )άδ., οὗπερ ἓσν ὁ νυµφίος---- 

ἄν. Έααπα τεπι Γαοΐίαπι  πᾶπα 5ο]6ο ΕΡϊ ουίεπαροτατα. 

σα. ἈΝο5 αυἶάεπι ΗΠῖς, αδί εδ 5Ροη5Η5. 

Λπ]ηοπιύπιις Όεπε υετίαί. Ἐανεί Ἠπῖο «0Π- 
αείιτα, ααοᾶᾷ Σ' Ῥο5ί ;αλῶς ἵπ υίπο(αθ 
ΜΒ. ἀεθοί. συνενέγκαι 1Π Εοττωμ]α ορίαπά!{ 
νίᾶρ αραἀ Ῥ]ιίατομαπα Ῥατα]]ε[. Ρ. 1415. 
Ἐν. Ἡ. ΒίερΗ. συνενέγκαι ταῦτα τῇ Σπάρ- 
ση. 3Οίο 6ἱ σὰ κυρωθέντα συννέγκαι τῇ 
πόλει, αραιά Ὠϊοά. Ρίο. 145. ΧΤΠ. ο. 
105. Ὠεπῖαπε ποΠ Ποπ ἀκλεῶς Υ ἄνα- 
ξίως σε. Μισα. 

Ἠεϊςἷ. φορῖί: καλῶ:. ἀναγκαίως μὲν, 

ὑπενέγκαι ὃ ὅμως. ἍΊεπε αἶδ, πιεοεδαγίιηι 
φιίάοπι, αἱ Γεγοπάζιηι {απιοπι. 4αοά ἹΏρεγας, 
Ἱην]ία {αοἴατη, {αεϊαπι {αππεη.  Ἠεαίι. 
οπιεηάαί : 

-- 3 ΄ .Ἡ ΄ Φ ϱ/ 

2αγώςν ἀὀναγμαίως δὲ, συνενέγκαι δ ὅμως. 

αίᾳαο τεάάἰε: Ιποοπιπιοίε (56]]. οοπν ΤνΙατη 
ΡΤΟΡΕ πανες αρραταβίπηιι5) αἱ πιοοερδατίο {α- 
πισπι (οαπα π]]α5 οοπΙπΙοάΙος ϱ55οί Ίουις, 
αΡ] αρρατατ! Ῥο55οί,) ος αιίεπι ὤφιο Πογ- 
γε απῖπιο δἰπιιί. Ἀαπα απ ΏτιππΦο 66ΙΙ- 
56ὲ, 5οηίσοπ{ἵαπα ποπάαπαι αΏςο]ιαίαπη, ΙΠ{ί6Γ- 
Ρο]απίο Ασαϊπειιποπε, αὔτιπηροτο Ο1γ- 
(ΦπΙΠοΡΙΤαΤΗ. 

Έταππσις οσμές Ἐτοάσατη, συνενέγκαι 
αοοῖρῖέ Πα: οοηδοηέία5 ΠΠοο; οἵ ΡοιΓ- 
ίαπί νους Υ οοηδεηίο2, ]ε Γεγαῖ. Βεᾷ Ῥτεν. 
τοάάϊέ τα: « Ἡ 5υΠε: «οδί Πο πόρςς- 
οἵίό, Ῥιΐϊςεο οοίίε Εθίο ποπ θίγο ρα» πποῖπ5 
Ἠοαυγειςο.'.  Ναπι ἨΠιςστανῇ οεχρ]ςα{ῖο- 
ΏΘΠΙ, ΏΟΠ Ι{θΙΏ «ΟΥΓΘΟΠΙΟΠΕΠΙ, Ἡ. ]. Ῥτοβαί. 

3εεΚ. 
Ἠ][ο γοτδις πη]βῖ ραι]]ο οὐδουτίοι ν]- 

5µ5 65. ἱ Ἰορίππας καλῶς, 65ο τηα]ο 
Ἱτοπῖςς Ιπίε]]ῖσετε: ῥο]ωπι/ δο)οΠἰο]ι / 
(Κοεβ]ογις νετεῖέ ΓηδολίολΙἰοᾖ, Ἠαιά ἆι- 
Ρίε Ἰεσῖί κακώς) Εαγεοῖο ! ἴπ πιαυΐδις ᾖς 
πιιζίεγες οεἰεύγαθιιέ πιιρίία»/ (Ἠος Ρτο- 
{οειο εταί εοηίτα ἀθοοταπῃ. Ὁ. 1ΠΗ, 795.) 
Φεά πιπο 5ο σο]σῖε: αἱ εδέ πιεοεδδαγίιγι, 
οπι ροίεο! αἰ[εν Πετ, Παφιμε Γεγεπάμπι, 
οοπιοεεχιάιμηι εδ. Πορ/ῃ. 

Τ3δ. Οἶσ οὖν ὅ δρᾷσον] Ὑἱά. Χοι. αἆ 
Ἠεευβ. ν. 955. εί Βε]ο]αδίεη ργβεῖριο, 
ει Μ. Απίοῦ. ἍΤατοι. ἵπ αγ. Τεοι. 1.. 
111. ο. 19. Έδι αιίοτη ΑἱΙουπ. Ἀεεῖ. 

Τ2δ. 55. ἘῬτοίεείο Ἱπίᾳαμπα Ίου εσί 
Ασαπιεπηποπίς πηαπάαέαπα, Ἱπρεϊπαῖς, οἱ 
αὰ Ἡ]ογωτ {ΘΠΙΡΟΤΙΠΩ Ίποχθ τορρίς]- 
8πηυΣ, 56ἆ Ἠαο «ποιο ταίοπο πθβ]θεία, 

ππαχκῖππο οοπίτα «ααυιϊίαίεπι Ῥεεσατο γ]- 
ἀείατ ΑσαπΙΟΙΠΙΠΟΗΠ, Ῥοδίπ]απ5, αέ τηᾶ- 
ίογ ΕἰΠαπα παρα» εοἰερταίιτατα το]ῖη- 
ασαί, ε]αδᾳαο π]]απῃ ρ]απο «γατα Ἠθβεαξ, 
ἌΝοφοῖο απ Ροδία ἵπ Πας το δῖο ογηαπάα 
Ῥοεσανοτῖε! Έσο ππα]]οπι ΑραιΠοηΠΟΠΕΙΑ 
οὕἵαπα Ἱπρειάεηπίοεπα νοςατθ, ΠαΙΠ Ιἴ ΧΟΣ 
προρθερατίο ἀερεβαί 5ι5ρίἰοίοποια αἶθτο, αἴ- 
αας παχΙπΟΡΕΤΟ ὨΝΠςο αἰεηία 6556, Ώθ 
ααἷά ππα] Ποτοί.--- Εοππυ]α οσο) οὖν, ὃ 
δρᾷσον, οδι Αάῑσα, αΏδί Ἱερίτας 41οφιιε δρά- 
σεις Ῥτο δρῶσον. ν. ῬἘταπεκ. αἆ ΑΠΡΙΟΡΗΣΗ. 
Αν. 54. οί ααος Ἰααάανῖ αἆ Ογε]ορ. Υ. 151. 
αρ] οορῖοςο ϱα ἆο το ἀἹδριίανι. ἈΝορίταίςς, 
η {α]]ος, Ἰὰ οχρτίτωαπΕ: Ιεἰφδεδί ἀιι, τυαξ 
τυἱγ πιασ]σπι τυοἰίοπ, νεὶ ας αι Ίπας]οπι 

«οὐ Ἠος ΕΡὶ Ίαπα ἀῑσαιη, αιϊά εἷί {α- 
οἰεπάμπη. Πορ. 

Ο7σ5 οὖν ὃ δράσον.] ος, ΏΟΠ δράσεις, ]ο- 
Ἰεσεπάωπα οί ἵπ αἱ] αποαιααε Ευπρ]άϊς Ἰο- 
εἶς αι Ῥαγάτα νογαπα 5οπρίτατη 5εγναπί, 
Ρατεῖτα τεβησοπά1 δαηΐ, Έος τοίοτί Ἐοε- 
πῖις αἆ («τοβογ. (οΥ. ρ. 7. οἳ Τα αἆπο- 
(α1ο αἆ Ογε]ορ. 55]. ἍᾖΓι088ή6γ. 

1206. σείθεσθα: γὰρ εἴθισμαι σί9ε.] Να 
απσπα Ρρορδίμας (ατροί εοηρίτυςί{ο ἰδίογτῃ, 
εἴθισμαι σέεν, νοὶ πείθεσθαι σέεν, 561εη- 

ἆατῃ οδέ 1 0ο. Α. Ἑ. οχίατο ειθισμ’ εκ 
σε9εν, 1 εσε, α {6 αδνµείασία Τιἱ οὐ[έπιρέ- 
γαγέ: Ῥτο ΊΠΟΧΕ {αςεῖς 5ἵ οοςί Ππθ αἆ οὐθ- 
ἀἰεπίίατα ργαρίαμάαπα. Όιπα αοογρῖαίο 
αἰἴααα Ἰσς Ἰοηαἱίαχ Οὐγίαπππεραα, Ἐκ 
Ρ{ο ὑπὸ, αἱ ἓκ σέ9εν ανεῖν, Βορ]ος]. Ε]εςί. 
681. Βία 1ΡΗ. Ταχ. 9539. ααοά οί ἐκ 
γυναικὸς σφαγεὶς, νοτσα ΤΟ. ο]μρά. ἀταππα- 
Πς εσί ὑπὸ γυναικός. Μανγλί, 

Τί χρημα: πείθεσθαι γὰρ εἴθισμ ἔκ σέθεν.] 

Ἠοείο εχ Ἠ8Ρ. Ἱπερτηῖί ἐκ Ματκ]απάις, 
τουβ ας {ασίέαγις 5ἱ αχοιιά] οµγαβ86ῖ εἴθισμαι 
” σέθεν. ἵπ εοηρίτµςίΙοηθ Υετο εχρεά]επάα 
Ἠαλαοϊπαεατ Ὑπγ ἀοεβςεῖτηιις. «ο ἀησεπάα 
5ΙΙΠί ΏΟΠ εἴβισμαι ἐκ σέθεν, 5εὰ πείβεσθαι ἐκ 
σέθε. Βορηοε]. Ἐ]εοίτ, 411. Εκ τοΥ 
φίλων ΠΕΙΣΘΕΙΣΑ:; Ὑετρυτῃ πείθεσθαι 
αμϊάεπα εππα σοπ]ήνο οεευτηέ αριἀ Ἠε- 
χοᾶοί. 1]. 196. 5εά Ίουις πηΒῖ 5µβρεσίτι5 
ε5. ΝΙΜΙ αἆ τοπ {αοϊιπέ οχοπιρἰα αὐ 
Αὐτεβεβίο ϱὲ Ὑ/ορεε]]ησίο α]]αία. Ἄδαπι 
λεγόντων η ἙῬ]αίοπίς, χαλοῦντος ἵπ Χοπο- 

Ῥήοπίϊ5 Ίοσο, 5υπί σοπ]νί αἨσο]υή. ΆῬου. 
. 
ωχ 
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ΚΑ. Μητεός τι χωρὶς δράσεν᾽ 'ἀμὲ δρᾷν χρεών; 

ΑΓ. ᾿ἘΕκδώσορεν σὴν παΐδω Δαναϊδῶν μέτα. 

(ν. Απ οἶπε τηαίτο Σαοῖοιῖς αἰϊᾳιῖά οογλπι, 4150 της ἔαοετο ορογ{εῖ 2 

σα. Ἑ]λοσαδίπιας ἔπατα ΒΙαπι 1Πέος (6ταςος. 

σί χοημα:] Οιῖά ταῖ 5. ποσο(ῖ οςε2 Ῥίο 
«ερίις χοῆμα απλεονάζειν, ἄπεπο {ασίαί ᾖ 
Ύ., αἆ Ογε]ορ. Υ. 99. ΠἨορβι. 

79τ. Νεπαϊηϊ 5µ5ρεσία Γα1έ Ιοοίῖο Υετσιι5 
| Ἠυ]ας: 

ε οφ Δ ” Ύρρ ᾿ Ημεις μὲν ἔναδ᾽ οὗπεο ἐστ᾽ ὁ νύµφιος. 

απᾶ {απιοη, πὶ πιο ουηπία {α]]απε, πισάΙεαπα 
τηαΏυπι Ίατω ἀῑα Ἱππρ]οταξ: Ώθηαε απίπα 
εαπα απίροαἀεπθις πεις επ 51056- 
απεπέίδις εαεῖς αρίο εομστο. Αραπί ἵη- 
τετ ο ΟΙγίέσπιποδίτα οί ΑσαΤΠΕΠΥΠΟΠ ἆἀθ 58- 
οηβείο αἲ παρεῖας πα οἰπιυ]απίατ ααθρῖ- 
«αη6ας {αεϊεπάο. ἈῬετσῖί ΑσαπιεΠΙΠΟΗ: 

Οἶσβ-' οὖν ὃ Σεᾶσον, ὦ γύναι» πι}οῦ δὲ μοι. 

Κλ. Τί χεῆμα: πείἈεσθαι γὰρ ἑψισμαι σεν. 

Αγ.'ΗΜΕΙΣ ΜΕΝ ἔνβαδ᾽ οὗσέρ ἐστ᾽ ὁ νόµφιος 
Ελ. Μητεός τι χωβὶς δρώσερ᾽ ἅ ν μὴ δρν χρεών: 

Ωιοπιοᾶο 45ο Ασαπιεπιποπῖς Υετρα 1π 
ν. Τ2Τ. εχρεοίαοηῖ τεδροπάρηϊ, 418Πῃ Υ. 
Τ98. οκεἰίανεγας2 Οιῖά εσι {απάςπα 1]αά 
ααοά ΟΙγίιππεδίταπα ἔαοθτα Ίμ0ειῖ δε 
πιαπεγε φεῖίε ιιδὶ «ροπσις δὲ. ΘιΙά Ίος 
ἀ χογεπα {αοῖε πα Μοτίε Ἠὶ5 γοτοῖς 
Ἱππυῖτατ Οἰψίαπαιπεξίτα Ἠῖπης τεεεάρπάωτα 
6ἱ Ασαπιθηποποπη σἶπο Π]α οργοπιοπία5 
παρίία]ος ρεταςίασυπι ο55α2 Φοἆ ουσ 1 λαπ1 
ἴαπα οΌσοιιτε Ἰοᾳμα{απα 6556 ἀϊσαπια» 41 1πῃ 
1π Ῥτοπηρία οἷί οππεπάατε : 

ΜΗ ΝΥΝ ΜΕΝ’ ἔνφαδ οὗπέο ἐστ᾽ ρ ὁ νύµφιος. 

Λοίὲ, φιάσκο, λε πιαπεγο. Όιοά ΠΙΟΣ ἀδει- 
Εις εχκρ]ισαξασ. Ο]γίαπιηοδίσα επἶπ Ιῃ- 
(εττοραπ ν. τ5Ὀ. ἡμῶς δὲ ποὺ χεὴ την- 
λαῦτα τυγχάνεν: ΑσΑΠΙΕΠΙΠΟΏ ΤΕΡΡΟΠ- 
ἀεί: χώρει πρὸς Άργος, παρςἔνους σε τημέ- 
λε. Ἠαο Ἰεείοπε αἀπιίσεα πΙΒΙ] 5απο τθ- 
σίηπα αρΏις τεεροπάοτε Ῥοξεςέ αααπα Πας, 
αξθ 5οᾳυπίωσ: Ομιά ἰβίίωη ἓ 905 5ο[ῖ 
Ρεταρείῖς φιιῶ πιθαγιηι δισιέ ρατίέαπι ὃ Ὁϊ 
ϊς Αραππεπιποη: ΤΩ, γύναι πιβοῦ δὲ μὴν 
μοι νῦν μέν εὐθάδε, 5ἱο Γμθου]γπηεπιις5, ἵω 

Ἠεῖοπα, Υ. 1408. 

Ἑλένη σὺ δ' ἤν σοι μὴ παλῶς δόξω λέγειν 

που, μέν αὗτον. 

Ῥορ]οςσ]ες λάτρ. (οἱ. Τ7. αὐτοῦ μέν. 
Οἰγιαπιπεδίτα ααίοπι 14 Ποπ Ῥο55ε ηεσαί, 

πθαιο αἰίππα ᾳποπη(πατα πρεία]ετω Γαοεπι 

Ῥτορίοττο ἄεεετο εοπίοπάϊε Αά αμα επτη 
τος τοςροπάϊςεοί, 5ο ἵρδυαπῃ 1]απα ργα]αίιι- 
ΤΙΠ1 6556. Ο]γίαπιπεσίτα 

ως Δ η .. .. 

οὐχ ὁ νόμος οὗτος μα) σὺ δὲ φαῦλ’ ἡγῇ τάδε. 

τοδροπάσέ, ααῖ Υουσας πιαπῖ{εςίε ἵπ πιεπάο 

ουῦαέ, ευ]α5 ποιο ταθίσαπα ΙΠίεστΙτη Ὠθ- 

απο 56Π5Η5 5αἶσας 5ἳς- Τ,εσεπάιπα ἆγοῦ 

επι λΠατ]κ]απάο. τε]ίααα αιίεπι οἷς ΣΟΓ- 

έαςςο οοιτ]σεπάα 5υΠί : 

σας αι ο. αν ο πο. νο... ον 

οὗ χ ο νόμος ουτος" µη σὺ φανλ. ου τᾶθε. 

4ἱ Ἱιῶς πιογίδι ποπ γεοερία διπιέ πιοδίγῖ». 

πιε ἔιι φιιῶδο, ιο οοπἑεπαέῖπι ]ιαῦέα». 

. εαεοῦ». 
798. ἃ ὃν µε δρῶν χρέων τι] Ῥαταπα 6ταςςε 

ἂν Ίςιο Ίοσο. Οοἆά. Α. Β. ὦ µε δραν χρεών : 

Ῥοπο, οἳ 5οτῖρας ἃ με, ὅτο. Ἡὲ ΑτἰςίορΏ. 

Ἐπυῖ. ν. 16. αὈῖ ποίαίασ, «« 5υπηέαπα ε56ο 

τοΓςΙΠῃ οκ ααθάαπα Ττασωάϊῖα Επρίιάϊς 

ασ ποη οχτα. Ίπιο εχίαι: εδ οηίπα 

ν. 948. ἨἩϊρρο]γά εᾱ. Όσου. (Ίηω Ῥατη. 

945.) φεῦ. Τιῶς ἂν σύ µοι λέξειας ἅ Ἰμ ἐχιν 

λέγειν: πὲ εκ ΜΕ. ΠΡῖ Ῥεπε εάϊξωσ. ὦ Ῥχο- 

ἀποιίαχ ρτορίετ εοαΗᾶοπεπα «πα 5εᾳπεπίε 

ε ἵπ ἐμέ. ἈΝεεεϊνῖέ ος Ἰπίργροαίος, αῖ 

Ἰη{ρτοῖέ ὤν. νά. ν. 595. ΔΜαγλ. - 
Ίος. σί Σράσερ’, ὧν µε δρῶσαι χριὼν, φιιῖᾶ 

ιοίοιῖς οογαπα, φις πιε Γαοετὸ οροτίεῖ- 
1εἰδή. 

798. 5. Ῥτο τι]σατί ἕ ὃν µε πια]ο οµπα 
ΝΤατ]]απάο Ίθσετε ἃ με, αἱ επῖπα οπλἵαπη, 
ἂν Ἠϊο πΌΏ οοπιπποάθ 1οσ"πΏ Ώαβετε Ροξ5ο. 

Εεϊςκῆ ποπ ορΏς σε επιοπάαίίοπε ἐκλώσ.- 

µεν (4ο απο ν. 5αρτα αἆ ν. 637.) εοἰατοί 

οσπι ἡμεῖς, ν. Τ97. αὈϊ βοπίοπία, 41ρρε 

Ἱπιιταρία α ΟΙψίαπιποδίτα Ἱπάσπαποπε 

Ῥίομα, ποπάυπα αὐφο]γερατυγ. Μετὰ Δ.--- 

οοἵαπι Ογαςῖς, Ηῖ5 ρταςεπίῦα5 τηατ]{ο 50- 

Ἰοππ]{ογ {ταάαπα, οὔπα 6ο ]απσατη. Τρμε- 

λεῖν αί 1ΡΗ. Ταυς, 9132. 6ΠΓ4ΤΕ, ΟΗΤΑΤΩ ϱ6- 

τοις. ᾖαπι ααοά αἆ τίεαπι Ί]απα αμάπεί 

4ο ππαίτες 5οἱεραπί {ᾷοσπα ρταΐ ειτε, αι 

ἂς αἲῑαο υ]γαίπες (παράνυμφοι) ν. Ηοίαπαπη. 

ἂε Ψει. Βῑ. Ναρία]. ο. 16. Τα]ες ἔαεος 

ἀϊεουαπέις λαμπάδες νυμφικαὶ, Υ. Ἐλππον. 

αά ΜαΒΠ. καν. 1. Ὀοπιάσοβοπϊς, απ 

ποσα Άομαί, τῖέας οδί απ αϊκοίπαις. ν. 

Ἠοππογ. Οἆ. γ΄. 219. Ἑλεποτ. αἆ Μαι], 
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750 ΚΛ. 

ΑΙ. 

ΚΛ. 

ΑΓ. 

Ἡμᾶς δΣ ποὺ χρὴ τηνικαῦτα τυγχάνει» 
Χώρει πρὸς "Άργος παρΏένους σε τημέλει- 

Λιποῦσα παϊδα; τίς ὃ) ἀνασχήσει Φλόγα: 
Ἐγὼ παέξο φῶς» ὃ υμφίοις πρέπει. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟ4Υ 

705. 

ΚΔ, Ουχ ὃ νόμος οὗτος, καὶ σὺ δε φαυλ’ γή τάδε. 

μ46 ΑΤ. Οὐ καλὸν ἐν ὄχλῳ σ᾿ ἐξομιλεῖσναι στρατοὺ. Τ40 

750 ϱἶψ. Θεά αβΙ πος Ιπέεγῖπα ορογίέοέ 65ςο 2 

σα. Ἐτοβείδεετο Λ1ρΡοΟ5, εξ επτα ν]γσίηος. 

ἄν. Ἠο]εία β]α2 ααῖς νετο Ῥτωίετοί η ρ]αίαπα {ασθπη 2 

σα. Ἐσο οχμῖρεμο {ασσπη, οΎ 4 εοπνοη]{ δροηςί5, 

ἄν. Νοι Ἠος πποτῖς οσέ, Ποσί {πι Παάΐϊσος Ἆαος Ἱονία. 

755 4σα. Χο {ε ἀεσεί ἵπ οχετεῖθας ἔατρα οοπα ρας 5Ηρατ]. 

1. 94. Ὁ. Ῥ]μωπῖςς, ν. 504. τρῖ Θεμο]. 
Ἠασο ποίανΙί: ἔθος ἦν, σὴν ἈΝυμωφην ὑπὸ σης 

ωηπρὸς σοῦ γαμοῦντος μετὰ λαμπάδος εἰσά- 
γεσθαι, εί Ῥε]μο]. αἆ ΑΡροιομ. Τ,. ΤΥ. ν. 
1146. σοπαλαιὸν σὰς μητέρας τῶν γαμούν- 
σων ἓν σοῖ, γάµοις δᾳδουχεῖν ἔθος ἦν. Εας 

Ίοσα ἆιο α]άπια Ίαπα α Ῥτούαο 5αηί ποία- 
{.. Ἠο] υ/οον 

759. Τίς ὃ) ἀνασχήσει φλόγα: :] γιά 
Ἐ]λωπῖςς, ν. 3554. Αγὼ δ) οὔτε σοι πυρὸς 
ὤνψα φῶς Νόμιμον ἓν γάμοι" Ὡς πρέπει 
ματρὶ μακαρίᾳ. Τη 4 1θπι Ίοσ1πα Θοο]]- 
αδίος : Ἔλος ᾗ ήν τὸν Νύμφην ὑπὸ σης μητρὸς 

σοῦ γαμοῦντος μετὰ λαμπάδος εἰσώγεσθαι. 

τε ΑΡροϊ]οπῇί 1,. ΤΝ. ν. 1145. Πάσας δὲ 
σσυξὸς ὧρ ἄμφεπον αἲγλλ. ΒεΠο]. Τοσα- 
λαιὸν πὼς μητέρας τῶν γαμούντων ἐν σοῖς γά- 

µοις δᾳδουγεἲν ἔθος ἦν. Ἠαο Βτούσοας πο- 
Ρῖ5 ορδοσνανίί, 5οἆ Ίοςο5 πο]υῖε ἀεείσηατο, 

αγ1ι6δ. 
Φλὸξ, Ώαπππρα Ἡ. ]. Ῥτο λαμπάς, πεύκ», 

δῷε. Ῥὶο ῶχοαά. 546. οο]]. 905. εἰ 535. 
υΡῖ φῶς ἁἀῑοϊίατ τί Ἡ. Ἱ. ν. 5εᾳ. Οιαοά 
απίθα εταί ὠνέχειν, Ώιης ε5ί παρέχει. 

Μορῇ. 
Τ64. καὶ σὺ δὲ φαῦλ' ἡγῃ τάδε. Φορ 

Ροίθςί, τί νΙθέατ απαρασί5, καὶ σὺ φανλ’, 
ἅο. οἱ Ἱία Ἡοαίμ». Οοάά. Α. Ἐ. Πο 
οπηεέαπί καὶ; ἀεριθταπί ροᾶας οπηέέργο 
δὲ: ααοά Γεοῖς Ψαἰεκεπατίας αἆ Ῥλαπῖςς. 
808. Έτο ἡγᾷ Ἱεσεπάσπα νιάρίατ ᾖγοῦ, 7ιι- 
αἶσα, οπἰίίπια, Ἱ. 6. /}ιάΐσαγε, επἰδίπιαγε 
ἀεδες: ας 5η Ῥοῦις αἀπιοπ]άο «παπα αἷ- 
Βγτηαίο: ΠΟΠ θΠΊΠα αρρατεί .ΑΡαπΙΕΠΙΠΟ- 
Ἠεπη ία οχἰςπηαςςο. 5ἷο ἡγοῦ, Μεὰ. 458. 
θαἰδέίπιαγε ἆεῦὗεςδ: εὐλαθοῦ, 1ἴπιεγο ἀεῦε», 
Οτοςί,. 784. εὔχον, γγεεαγὶ ἀεῦε», ΤΗ. Ταυχ. 
556. Φοςοῦ, πιείιεγε ἀεῦεδ, Ὥοπα. ΧΙ. 4. 

Μαγλ. 
Ὄε]εο δὲ, οἱ Ίεσο κἂν σὺ φαῦλ᾽ ἡγῇ τάδε. 

οιἰαπιδὶ Τι Ίο τί Γαοίας. Αἰππϊ]ο ο», 
ααοά οκ γηερίο οἶίαήί Τ,οχίεα παρὰ φαῦ- 
λον ἡγεῖσθαι, τί /αοεγε. ὙΝαἰεκεπατίο 
ῬΡ]ασοί, καὶ σὺ φανλ᾽ ἡγῇ τάδε, αοᾶ, {αἴσος, 
ΠΟΠ Ιπίθ]]σο,. ΠἨΜιςς. 

Νωπο οσο, 5ἳ αιά οσδεί οπηεπάαπάαπι, 
πηα]]οπα οὐ Ἰαςστανίο Ίσοσοτο κἂν σὺ 
φαῦλ’ ὄγή τάδε. -Ἡ Ιἠσια]οσοῖ, Ἰορίσδοπη : 
καὶ σὺ µή---πάδε : Ἱί Ππ(ριγορατῖο ο55εί,---- 

αα5 ἰδί Ία πολ Νο, ----ετιά αι Πια{8{ ας 
πο] Γἱγ ιιδο]ιο]ίοι ὁ. Ἠε]αιια 06]. α4- 
οσους εῖο οπιεπάαπάα 655ο 5ιιδρίσαέιΓ: οὐχ ὁ 
νόμος οὗτος: μὴ σὺ φαῦλ᾽ ἡγοῦ σάδε. «4έ ]ῶς 
πιογίδιδ Ίιοπι γεοερία διιέ ιοδίγίς, πιο ἔτε 

Φ1ιῶ50 Ίιώο οοπ{οὐπῖηι Ἰιαῦεαδ. Ἐκ Ίος Ἰο- 
«ο ραΐοί, ΙοοΙοποπα νόµιµον, Ὦ Παηῖςς. 504. 
νογαπη 6556, ηθ(µς Ἰάοο α Ὑα]εκοπατῖο 
ο] Ποϊίαπάαπα, ααοά Πρῖ οαἀἆοπι Τετο α]ῖς 
νοχρῖς Ἰοσαπίιν, ααοά ααῖδ ποδεῖε ϱεε- 
ρίας αραιά Ῥοδίαπα ποδααπα Παν Έπαγο 
πο]ο 1ΠΡῖ γόνμον Ῥταίοττο, αιιοά Ἠηἰηϊς 
αεί τωϊμῖ 0556 υδρία. Ἠαροεο 
4ποᾳπε Κοομ]ογατα ΠωΘΟΙΠΙ ϱοΠδεΠΗΘῃ- 
ο. ΛΙΠΗ 1. ο, 2οσαρίο πηαΐογ Ώ]ο 
Ῥο]γη]οῖ ἀῑοῖε, ἐγὼ δ οὔτε σοι πυρὸ ὄνηψα 
φῶ». Νόμιμον ἐν γάµοις, ὡς πρέπει µατρί μµακα- 

Ἐἷφ. ΤΠ ποδᾶο Ίοεο ἀῑοΙς Ασαππεπιποη : 
φῶ,---2 ν, πρέπει ου Ογιοππεείτα ΤβδροΠ- 
ἀαί: οὐχ. ὁ νόμος οὗτος. καλὸν, πρέπει. Ηορ/ι. 

1 οεο 1π (οχία ορπια οδί Ίας 5εηίθη- 
ἄα: νοαὶ {τα 1ρεο Ἠος αδρεγποτῖς, τερτοῦςς, 
τοριάϊῖςς, ΙΠίε]]]σες Ἠαο ο55ο ἵπεοπρτια. 
ΑΠοταπα ἐεηίαΙς ορις ποΠ οί. Ὑα]οκεπ- 
αγ ΊαπΙςΏ ταο Υαἱ6χο Ῥοίοδ. ἨἈαπη ν. 
850, φαύλως φέρει οί ἀμελίᾳ δοῦναι Ῥεττηιι- 
(απέατ. Θἱο οἵατα φανλίζειν αδιχραίαχ Ῥτο 
οοΠ{ΘΠΩΠΕΓΘ, υ]Ηρεπάστο, Πετυτη, ν. 897. 
---Φαῦλον ΔΙΙΟΠΙ ϱ5ί σὸ κακὸν 6 στὸ εὐ- 
τελέε, Φλαῦρον αὐίοΙΏ σὸ κακὸν (ΔΠίΗΤΗ. 

106512Υ. 
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ΚΛ. Καλὸν τεκοῦσαν τὰμά Υ ἐκδοῦναι τέκνα, 
π κἳ / 43 2/ κ / . / 

ΑΓ. Καὶ τᾶς γ εν οἰκῳ μή µόνως εἶναι κόρας. 
ΚΔ. ᾿Οχυροῖσι παρῦειώσι Φρουρουνται καλῶς. 

.” - Ν / 

ΑΓ. Του. ΚΛ. Μὰ τῆν ἄνασσαν, ᾿Αργείαν εάν. 

Τ40 Ἐλδὼν δὲ, τώξω πρᾶσσε, τὰν δόµιοις ὃ ἐγὼ, Τ45 

"Α χρὴ παρεῖαι νυμφίοισι παρθένοις. 

6ἵψ.. Αιααῖ Ποποδέπα δέ τηο ΠΙίΥΟΠΙ η]εος 5αἱέθΏ εἰοςαχα Ἠβοχος, 
σα. Αιπυιῖ οἴατα ριε]]ας ποη 5οἶας 6556 ἀοπη]. 

ὤψ. Ῥεπε εαφοάἹππίαας Πτηηῖς σΥπαεςῖς. 

«σα. Ἐατο. (η. Ἀοπ ρε ἆεαπι τεσίπαπα Αγσίνοταπη. 

740 Ῥτοξεοίας Ισίέυτ, ασε {οτῖδ 5ιη{ σα; τος Υοτο ἀοπιεςεῖσας 6ο οιΙΓ20ο, 

Έμας οροτίοί Ἠαδβετε ριε]]ας πωρεηίθς, 

755. ἐξομιλεῖισθαι] Ἑχκρίαι νοιρπα Ογε], 
ψ. 216. ὨἉἙ]ιίατομ. Ῥατα]]ε]. Ρ. 559. αἳ Ρ. 
881. ΟΡ. Μου. Ρ. 1475. Ἐά. Ἡ. Ρίερη. 
Οοπίεγ ΦορἩ. Γταςβῖη. ν. 981. ἨΜιως. 

ἐξομιλεῖσθαι Ἰάεπα 6556, αιιοᾷ ὀμιλεῖσθαι 
ἔξω σοῦ οἴκου, οὔδοιναί ΑΡΥΘΦΕΗΠ. Απηπι, 1π 
Ν. Τ. ρ. 695. Βερ. 

ἐξομιλεῖσθαι] Ὑνειρυτα αἵπρ]εχ ὁμιλεῖν 
5ρίας, 564 οοπιροδίέΙπη ἐξομιλεῖν Ρἱ5 ἴαη- 
έαπα αρυά Νοδίαπα Ιαοῖέωχ, ἵΏ Ἠος ηοδίχο 
Ίοςο, οί Ογε]ορ. 516. ὄμιλος Ῥχ. Ἱ. 4. ὄχ- 
λος, δἱο ἆθ ἔπτπαα πηϊΠέαπα αραἀ Ἠοιπο- 
τη, (Υ. 54Ρία Υ. 497.) Ἡ. Ἱ. ὄχλος στρα- 
σοῦ. ὁμιλεῖν εδί υεγδαγὶ Ἰπίεχ αϊο5, Ιάεπι- 
ᾳαςθ ἐξομιλεῖν, απάε ἐξομιλεῖσθαι, εἶπσί αὐ 
αἰς, ἵπ αἱἴογαπα 5οεϊθίαίο 6556. ΤΠ ΟΥ- 
ε]ορῖς Ἰ. ]. ἆε εοτοπα ϱ Ρ]ητῖρας Ποτῖρας 
οο]]εοία εαριί Ογε]ορῖ5 εὐτῇ εἴπσεπίε 15ΙΙΓ- 
Ῥαΐυτ.  Ὑὅου. ἐξόμιλος Ιεσίτας 1π 9ο- 
Ρ]ιος]. Τταςβίη. ν. 964. αὈὶ Ῥίατα ποπ, 
1Ρῖ νετο Βεμο]. εἰ Ἐτυποξκϊίας αοο[ρίαπέ 
Ίοησο αα εἰσπ]βσαίῖοπς, Ῥτο ἆπθὴς (αααδί 
ἔξω ὅμιλον, ρεγεσγίπις.) ΠΗορβη. 

66. σάμά γ' ἐκδεῦναι.] Ὑεἱ, μ᾿ ἐκδοῦναι 
σέχνα. ΑπάτοπιαςἩ. 675. Οὔκουν δίκαιον 
σοῖς ἐμοῖς ἔμ ὠφελεν: Ἱία Μίοραις Τις 

1 ΧΧΤΙ. Ὑι]σο, Οὐμοῦν, εί ἐπωφελεῖν: ο 
γ ἐμοῖτε, ἆαοά {αππεΏ ργορίιμ]ετίτη. Λ{αγ. 

φεκοῦσαν (ν. 5Ἡρτα γ. 3209.) 5ο. ἐμε, 
αὐαταο ἸΜατ]κ]απάιας ππανα]έ µ᾿ ἐκδοῦναι σ. 
ΡΥΟ Υυ]σαίο, Υ ἐκδοῦναι τ. Ῥεπε, 5εἆ ΠΟΠ 
ορις εδ. ο ν. ἐκδοῦναι Ίαπι 5αργα ἀῑχί- 
ταις, αἲ ν. 687.---καὶ 50. καλὸν ἔστι---τὰς, 

ο. Οιοά Ἠῖο εδέ οἴκος, Υειδι 5οηαθπά 
ἀῑσίέαχ σαρθενών, Ίουι5, αδῖ νὶτσίπος α ᾖιι- 
νεΠΏπα «οπςογίο τοεπποία Παριαβραπέ, εί 
ααῖ αΏΡῖ γυναικεῖον αρρε]]αίατ. Ὑ. 5µρτα αἆ 
Υ. 618. Πορβα. 

769. Μὰ πὴν ἄνασσαν ᾽Αργείων φεάν.] 

;αποπεπα ἀθδῖσπαί, Ατοῖς ρτωεῖραο ο]- 
ίαπα, οἱ ἀθοτιαπα τοσίπαπα; Ἠϊπο 1]]ιιά γι. 
σι. Απ. Τ.. 1. ν. 97. Τά πιείπεης, νείθ- 
τῖδᾳαθ ΠΠΕΙΠΟΥ Βαέαγπῖα Ῥε]]], Ῥγίπια φιιοᾷ 
αά Γτο]απα ΡΥΟ αγ σεβδογαί Ατσὶς, Εν 
ν. 60. Αδίεσο, απ ἀῑνῆπα Ἱποεάο γεσῖ- 
ια, ονίδᾳιθ, ὃς. Ὦο ἀῑῖς αιιίεηα οἱ ἄεα- 
δις, Ιπάϊβετεπίετ γεσίθιι ἀῑοξῖ5 οὲ γεσύπίς, 
νι, ααα, πος Ἱπίγα αἆ ν. 1489. ἍβΒατπες, 

Οηγίιαπηπεςία γεμεπαεπίε τθσιιδαί, αιοά 
ππαγ]έτι5 Ῥοδέω]ανεταί. « πταί Ῥετ τοσῖπαπα 
5. ἆεαπα Αχσίνοσυτη, Ἱ. ο. άποπεπι, ᾳυἱρ- 
ρε ευῖ Ατο ατῃς5 Ἱπρεῖπαί επατα Εαῖέ, αὈϊ 
Ργαεῖριο εοἰἱεραίατ. Τωαάϊ ᾳαοᾳµε (Ἡ- 
ραΐοι) εἶας ἵπ Ἠοποχσοτη Πδῖ οταπί Ιηςεϊεῖ, 
1η ααῖρας «Ίγρειις εί εοτοπα υ]ο(οτία ρτα- 
παῖατα οοηδΗίιθραί. Ἠϊπο αραιά Ὑ]σί- 
Ἠστα γεσύια ἀείπι (πιοῖά. Ι. 9. 46.) ργο 
σατὶς «4γσὶς δείίνιι σεδσἰδδε ἀῑεῖεαχ, Ἱ. ο. Υ. 
94. «ιαποπίδ ποπἹεἩ 1η Τία]ία οΓέπῃ, 1ρ- 
5απηη16 {1ΠοΏΕΠΗ (Ἡρην αρα (τεβεος, 1, Θ, 
χρσῖπαπῃ, ἀοπαίπαπα ἀῑσίατα,) «ονῖς 5οτο- 
τετα εέ ερπ]ασοπα Γιῇ556, (ν. τσι], 1. 1. ν. 
46.) ηΘΠΙΙΠΕΠΙ Εισῖε, ὅἆαπ ααοά αἆ ατι- 
Ίαπα ἄναξ ϱἳ ἄνασσα απο, 9ο Ἱπρηϊπαϊς Οἵ- 
παραπίας ο αρίίες οί απο, ῬΓγαίετεα(υε 
ΑΡο]]ο αίᾳιο Ὠίαπα, ἀεϊπάς οί τεΠαυϊ ἀῑϊ 
4αααιε πηο]ογος νοςαη{ΙΣ βασιλεῖᾳ, ἄνακ- 
σες 6ὲ δεσπόσαι, βασίλειαι, ἄνασσαι οἳ Σέσ- 
ποιναι. δὶς ΦΙΡΤΑ Υ. 455. 54- ίΐαπα ἀῑοε- 
Ῥαέατ. ὃ. ᾳµοᾳας Ἱπία 14850. εί 155232. 
Ῥ]υτα οα ἆε το πποπι, πη]έοσᾳιο οἶξανῖ 
οπ1ρίοτες, αι Ὦ. ν. Πληδίατυπί, αἆ Ογ- 
εἸορ. Ῥ. 16. Αάάε Ἐιρίαίμ. ἵπ Πας, {οἱ. 
182. ΠΠ. 9. εί {ο1. 1598. Ἠπ. 21. Πορῄήπ. 

740. ἐλθὼν ΔΕ. τᾶξω.] Ἐοτίε, ἐλθὼν ΣΥ 
σάᾶξω απρᾶσσε, πᾶν δόµοι ὃ Ἐτω. Ὑϊάε 
{)Φε]Ώγ]. ερί. ΤΗεΡ. 906, 907. εί 5Ἴρτα 
γ. 401. Ότο δὲ 0οἆἀᾱ. ΑΔ. Ο. γε. Μαν. 
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ΑΓ. Οὔμοι, μάτην ᾖξ, ἐλπίδος δ ἀπεσφάλην, 
Ἔξ ὀμμάτων δάμιαρτ ἀποστεῖλαι έλων. 
Σοφίζομαι δὲ, κἀπὶ τοῖσι Φιλτάτοις 

746 Τέχνας πορίζω, πονταγῇ Νκώμενος. Τδ0 

Ὅμως δὲ σὺν Κώλχωντι τῷ υηπόλῳ, 
Τὸ τῆς εοῦ Φίλον γ’, ἐμοὶ ὃ) οὐκ εὐτυγὲς» 
Ἐξιστορήσων εέμιο μόχ ον Ἑλλάδος. 

Χρὴ ὃ ἐν δόµοισι ἄνδρω τὸν σοφὸν τρέφειν 
7δ0 Τυναῖχα χρηστλν κἀγανη», ᾖ μῇ τρέφει». Τ5δ 

«σα. Ἠεῖ παμῖ! Ἐτισίτα νοπὶ, Εγαδίταίασᾳο 5ΗΠ1 8ρο, 

Ύο]εης οοπ]ασεπα ἀἴπη]έίοτο ο οοπδρεςίι. 
1 Ττος αὐίοπα {α]αςῖῖς, οἱ αἀτοτσιις εἰαγῖςςῖππος 

745 Ἐκεορῖίο (οεππας, οἱ {απποπ ππάῖᾳμο νἵπςογ. 

Αάίαπιεη εἴιπα (α]ομαπία ναΐίς, 

Ουῖά Ώεα σταίατΏ, τη]ηῖ νογο Ποη Εε]ῖκ ο5ε, 

ΤορτεκαίΙτΙς 6ο, οπι15 Οταοία., 

Οροτίοί αιίθτα νΙταπῃ 5αρίεπέθπα ἵπ οεάἶριις αἶογο 

7δο ἵχογεπι οοπηπηοάαπη, οἱ Ώοπατη, αέ ομιηίπο πα]]απα αἱθγθ. 

ἐλὼν ----αί πο: (ει ἆμ τπᾷ 5ογρο, 
δο. Ἀοηπ πα]ε Ματκ]απάας οοπ]οἵί ἐλ- 
Ὀὼν σύ. Ιάοπι πιοπεί, ἴπ Ο0οἆά. Α. Ο. 
6556 γε, ΡΓΟ δὲ. σὰ ἔξω, 4116 εχίτα ἀοππυπη, 
Ροχῖ Βωπί. ἈῬαπε οα οἱγίε, '5εἆ πεσοία 
ἀοππεφέίσα, ααα]ία εἰῖατα 5Π{, αι παρεα 
ραο]]α δροοίαΠῖ, πιιἰεγίδις 5ιαπί τοῖη- 
αὐεπάα. πρᾶσσε, ευτα. Άιπο οορ]έοηλας, 
Οαγιατηπεξίταπη ἀῑδεεάειε. Πομ/η. 

Τ49. Μάτην ᾖζα] Ῥτο ἄῑξα, αὉ ἀῑσσω, 
Ἱππρείωπαῃ {αεῖο, «ΟΠΟΣ, ασστοᾶἴος, 

αΤΠΕΡ. 
Τ49. 95. ᾖξ ΡΤΟ Ίίξα αὖ ἀῑσσω, Ἱπροίυτα 

Γαοῖο, ῬΓΟΓΙΠΙΡΟ, (ν. 5ηρτα αἆ ν. 8. 19. αἳ 
80.) Ἡ.]. «ΟΠΟΣ, ασσγοςΙογ. ᾿Αποσϕάλλεσθαι, 
αξ ἁμαρτάνειν ΞΏΕΙΓαΤΕ α 5ε0Ρο, νἷα, μ.]. ρα 
ΕγιδίταγΙ. Σοφίζεσθαι 1, Τθτο α. σέλένας σο- 

οίζειν, 5. μηχανὴν π. Α]ορεί. ν. 929, (αἱο 
αραιά Ῥ]αίΐοπεπα ᾳποαιε Ιεσίτιτ,) οα]]]άας 
Ωτίος οχοοσ[ίατρ, {α]]αεΠςηιο πα. Βυϊάας 
ν. σοφίζεσθαι χοβΚε, λόγοις ἀτσπατῶν, Ὑ. 
ΑτὶςίιορΗ. Ενας, 791. αάθπι Βϊάας αἷ- 
Ἰεραν]. σὰ φίλτατα ο55ε Ἱπρτὶπηῖς οοπ]α- 
5επι βεγοδαΙθ, Ίατῃ 5Ἴρτα αἆ ν. 458. 
ποίαίαπα ο5ι. (α]ομας ἀῑσίιι θυηπόλος, 
αμαίεπας οἴτεα ςαοτἴΠοἵαπῃ νθγδαίητ, ὁ 9ύ- 
ων ἱερύε, ας Βαϊάας Ιπίργργθίαχ. 

ΠΗορ/ῃ. 
Τ44. Τοῖσ, φιλσάσοις] Ο]γιατηπεςίτατη οἳ 

1ρμ]σοπίαπα ποίαι. ἸἨγοίσις. 

740. Τέχνας πσορίζω] Ἐπάθτα σΏ πορίζω 
ΦΕΏΣΙΠΩ Β]αΐο Ἠαρεί, μηχανὴν πορίζω, ΥΊαΤα 
Ἰηνοηῖο. Ἠαγπε». 

748. Ἠῖς {οτίιο Ιπιογο]άσταπέ ποπη]]α. 
ΑΜοηιί Ρτο ἐξιστορήσων Ἰοσεπάιπη ἔξικτο- 
θεύσων, ἀεργεζαίμγα»δ. Ἠ εδσγολῖα» εοσταρίθ 
Παῦεί ἑκετορεύσομεν 6ἱ ἱατερεύσομεν. 

24156. 
Τ48. 55. ἐξιστορήσων, Ὁί Ῥοτοοπίοτ, ἀε]ῖ- 

Ῥετειη. ἨΝαΤΏ ἱσσορεῖν Ῥτ. οδέ απιδιίαγε ο 
τος αϊοα]ας ]οεῖ τηεπποταία ἀΐσπας{παρίσογε, 
ἀεϊπάς ρογευπίαγί, ᾳα.τοτο, Ἠϊπο οπηηῖπο 
αΠηι]ά νῖάστο οί «οσποδοετο, ἀρπίααο, ᾱ- 
115 πιαγγαγό, ασε 1ρ8ί ν]ά]ςᾶ, νο] ες α]ῖς 
εοσπον]ςέ. ἨΗ. ]. αἰίοτα οἱσπ]βσαιῖο Ἡ. ν. 
ορεΐπεί. Θεῇ, Ὠΐαπα, Τρέφειν αἶετο αρυὰ 
Ῥορῃσε]θπη {πργίηπιϊς Ῥτο ἔχει αἀβιυοιυ. 
Ὑ. (Οαξαιβοῃ. αἆ ΑίποΠ. Ρ. 949. οἵ 
Ὑπα]ε]κοπατ. αἆ Ἠϊρρο]. 569. Βὶς Ἡ. Ἱ. μὴ 
---1. 6. ρίαπε π]]ατω. Ῥτοίεείο {π]αδίας 
ε5ι ΑσαπιεπΙποΏ, ἆππι Ρτοβίίαίεπα Ίος, 
απο υΙάππας, πηοᾶο ἀλιάϊσαί, πια] επῖπα 
ππαίετ Ῥία ΒΠαπ Ἰδεο Ίη κίαΐία τε]πααοί, 
πες {α]ῑ5 ποπαῖπθ Ἱππρτοῦϊιαιϊς εδ ΤΕΡΤ6- 
Ἠοεπάσπάα, αµσ Ε]α ευταπι ἀλ]σεπίετα 
Ἰαβεί. ἨΜιιίο νετο τηῖηις ΑΡΑΠΩΘΠΙΠΟΠ 
ίαίε οοπσ]έπι 1Ππ αΠΙΠΠΟ ΥΟΊΥΕΠ5, ΙΙΧΟΓΕΠΙ 
Ἠέαρεγατο Ίαΐο πηετ]έο(μο Ῥοΐοςε απᾳααΠη 
ΠΊΙΠΙΙ5 καλὴν 5. χιρηστὴν χώγανὴν. 5ο 

εἱο Ποτῖ 5ο]εί ἵπ γἴία ααοβάῖαπα, τὲ Ἠοπη] - 
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νοσαξ αγσεπίσιηυ Ιἱ4ἱ 1ιάῖς. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ. 

ΧΟ. Ἡξει δὴ Σιμόεντω, καὶ 

δ]6 

στροφή. 

Δίας ἀργυροειδεῖς, 
ϱ/ εγι / ρ. 

Άγυεις Ἑλλάώνων στεώτιᾶς» 
32 / Ν ΔΝ λ “/ 

να σε ναυσὶν, καὶ ἕυν οπλοις 

755 Ἴλιον, ἐς τὸ Τροίας του 

Φοιδήίον δάπεδον᾽ 

Ταν Κωσώνδραν (ν ἀπούω 
« .ς Ν / 

Ὢ. Ῥέπτειν ζανδους πλοκάμους, 

Χλωροχόμῳ στεφάνῳ δάφνας 

ιο. Ψεπῖθί Ιρῖιγ αἆ βιπιοδηία, εξ 

Ατσοπίοος νογσας, 

Οααις οχοτοῖέας (σΤΦοοτΙΤΗ, 

Οσα πανίδας, οί ο αγαῖς 

ποδ 4αά Πάτα, ἵπ Ἐτο]αν 

Ῥ]μαδοϊαπη 5ο]1Τῃ : 

Τ]ρῖ αιιάίο Οα5δαπάταπα 

μη μπάσοτο Ώανος οτἶπος, 

γππιάΙ «οσοπα Ἰατϊ 

1165, απΙ ἱππροθ ππσπία σοπο]]]ς οιιῖς ν]άεωί 
οὐ]οοία, απαπανί5 τος οχορίαία 5ἷέ πιαχίπα 
Ίπηρχοβα, {αππου. ϱο5 έαπφιαπα ΠΠΡΤΟΡΟΣ 
τορτο]οπάαπί, αος οοπαίριας Ππργοῦϊς 
αἀνογεατίος Μαδοπί. Ναάπςο ἀῑδεράτί Ασα- 
ΏΙΘΙΗΠΟΗ. Πορῄα. 

Τδ1.5. ΟΠοτιῖς απῖππο ρταυν]άοί σαἱαηῖίᾶ- 

έοπι Ῥ]μτγοῖα Ππηπαϊποπίθπα, ΕδΙΣΡΙΠΙτη- 

αὐς Ἐτοίας οχοἰάῖαπα, ΒΙοΡΡΟ ΠποῖΙρΙί α 
ν. 751. ἁδηιο αἆ ν. Τ6]. οἳ 1οσήπ. ἀεροι]- 
Ῥΐε, αδί ἐοαίγαπα Ρο]! Ππωπηϊποηῇς οι]σῖ 
ἀεἰνουαι. «ἰμιοῖ Βινῖας τοις εκ Τάα 
πποπίο ἀοοιχοις ᾖωσοσίαια, αχροια Βἱεἷ- 
Ίία ἵπ ἀρχίτα ρατο ρταίοτβυῖς Ες, εί 
αἰτου αιηπίς, αι οἴαπω λσερδίατη Ῥοίεγ- 
Βαί, Θοεαππαπάον, αὖ ὗπεα ποπηῖπα ἃς- 
οορί5δε ἀῑσιπίιγ. Ὁ. ῥίαρο 14Ρ. ΧΙ. 
Ρ.418. Ἐλανίο α Ροδτα ἐπ πηίαχ δίναι ὦς- 
“γυροειδεῖεν αιιοπίαπα ΒανΊας ἀ6οΙΙΤεΠς «ο]ο- 
γοη αγσεπέῖ τεργεοεηίαϊ. Βίε Το. 95. ΓοΏᾶ 
ϱαδία[α ρα ηέασ ΠΕ ἆθπη δίναι ἀργυροειδεῖ». 
Τ]πάε Ονἰάῑας Ἁποίατα. Π11. 407. Τοπίεπυ 

Ἐνοάεπα 
ΊηΟΔΟ ὠργύρεοι ποταμοὶ οἳ σσηγαὶ ΟΕΟΗΥΤΗΠΙ 
αριά ἄταςο5. ΠΗορῄα. 

Τ5δ5. ἄγυρις Ἑλλάνων στρωτιᾶς.] Ελλά- 

νων στρατιῶς ὤγυρις, Υο], ἄγυρις στρωτιῶ». 

γιάε ΑΠδΙτοριοἩῃ. ΛΜαγ. - 
Ἐπιεπάαι Μαγκ]απάας, πιο. σταίῖα, 

οι ΙΥ. κ 

 γκάςς., 
’ .ν. “νο 

Ἑλλάνων ὤγυρις στρατιᾷς, νεὶ 'Ελλάνων 
στρατιῶς ὤγνρις. «Μιας. 

"Αγυρις] Οαία5, εο]]οσίίο ΠοπαΙπΠῃ, ἩἩ-- 
46 οἱ σοωνήγυρι:. Ἑδενοβατα Τοπιθείεάτ, 
Οἀγς». γ. ν. 51. "Ίξον δ) ἐς Τυλίων ἀνδοῶν 

ὤγνρίν σς 09) έδρας. Γαγ7ι6δ. ς 

Ηᾳ». ἄγυρις' σύνοδος, συναγωγή. 
12εοής. 

Άγυρις οδῦ οορι5, οο]]θείῖο Ποπαῖπάπη, 

ἀπάς σανήγυριε. Υ. ΙΠίρρ. αἆ Ιδοσταίῖς 
Ῥαπεσγτίοαπ. Πορβι. 

754. ᾽Ανὰ νωυσίν,] Ὠοτῖσε ϱΓΟ σὺν ναυσίν. 
Ετοροτίας ΟοπϊπίἩ, ἆᾳ Ώου. ΧΥΙΠΙ. τὴν 
ὦνὰ, ἀντὶ σης σὺν, λαμβάνουσ». Ὅμπρος" 

Χουσέῳ ἀνὸ σρήστεῳ. 

Κα) Πίνδαρος" 

Χευσέαις ἂν ἵπποι. 

Οοπιπιοάς 1ρῖ οἵίαί Κωπίας, Ἡϊγ Ὠουῖς- 
εἴπχις, Ἰοσδαί Ἐλεσίταπι, ν. 466. 

Ἅ{μ.8. 
λλυώ τε] Ἱ. ϱ. σύν σε. -«ΤαΤπιέθΕ 
56. "Ίλιον, ἐς σὀ.] ὨὈϊεάήραϊ Ροίΐες, 

Ίλιον ἐς, πὸ Τροίας, ὅτο. Υ. 51. ΡΟ ναυσὶν, 
Ο0οἀά. Α. Ἑ. ναυσι. οἳ Υ. Ἰ07. Κασωνδραν 

Οοά. Ο. Μαν. 
Ίχτο]α Ρχορχίο γοσαίχ ἰοία τοσῖο, Ἠ πα 

νοτο ριίπζορς ἵα εα αχῦ5, αμα α Οτωςῖ5 

κ 
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; ; ο ή 

Ἡαντοσυνοι πνεύσωσ ἀναγκαι. 

Στάσονται ὃ ἐπὶ περγάµιων ἀντιστροφή. 

Τροίας, ἄμφί τε τείχη 
Τρώες, ὅταν χάλκασπις Αρης, 

ο. 3 / / 

1]όντιος, ευτορὠροίσι πλάταις 
” 4 ά 

Ειρεσίᾳ πελαάζη 

γαπεϊπί Ἱπορι]ςας 5ρίταπ{. 

Ουπαίαπα, απαπάο Ὠοεί 

Φίαβιιπί αιἰ{θΠΏ 1Π Ῥετρατηῖς 

Ύτο]α», εί εἶτεα ΠΙΟΣ, 

Ττο]απῖ, επη ὙΤατς ατοῖς 5οιι15 αγπηαία, 
-ᾱ Ὁ, οι Ματῖ εσείς ταύριας Ῥοπο τοδίγα(ἶς, 

Ἠεπη]σαῖοπο αρρτορϊπαιαὈῖί 

εδέῖσηο {οτοηιιε ἀϊταία, Ἠυ]α5 ατρ]5 αΤΟΘΠΙ 
πέργαμα 5. πέργαμον ἀἱςῖ, ]απα 5αΡΓΕ ΟΡ56Γ- 
ναίαπι ορί αἆ ν. 589. Ἔεττα 5. 5ο]άπα (δά- 
πεδον, ιέ Ότοςι. 16609.) ἀῑοῖέαν ΡμαὈσθιπη, 
αμαίεπις Αρο]ο (Ῥμανιιβ) 0ο ας Νορ- 
έαπα5, ο. ου15]α5δι Πατ αΙπη] Τ,αοπιοάοπῖ 
εοπάϊἀετιιη{. Ἡ. Ἠοπιςγ. Π]. ε’. 459. 5η. οί 
Ἱηίτα τους. Ιπῖς (Ἠας Ἱπιασίπο Ὑείεγος 
πηορηῖα αἰία, Ώτπηα οί Ἰην]εία νο]αθτιηέ 5ἶσ- 
πῃσατο,) ΤΠ αγοο Ῥογσαππο ΑΡρο]ο νιάσέισ 
{οππρ]υτη Παμιςςο, ν. Καβρρεπ αἆ Ἠοιηςγ. 
ΤΙ. ε’. 460. Ἐρίαίμ. ἵπ Ἠοπιοχ. {ο]. 1916. 
Ἡη. 46. οἱ {οἱ. 158. ΠΠ. 47. ΠΠομβι. 

Ἴδ6. Φοιβήιον] Ναπι Αρο]]οςι Νορίμπις 
Τ παπα πω] οοπάἰάσταπί, αγιος. 

Τδθ. 55. Όμοτις τορρίοίε αἆ Εαυια]απι 
615 Ποίλη (αδδαπάτα:, β]ῖα Ῥτίατηϊ, οιὶ 
ΑΡο]Ιο εα 58 «οπ(Πῖοπο Εαοι]ίαίοπα ἆ6- 
εγαί ναεϊπαπά1, αί πο οπἴδᾳπαπα οἵ ϱ16- 

ἀετεί. Ὁ. Ὑπσῇ. ἆδπ. ΤΠ. 946. Ιρῖαιια 
ΤΗ. Ἠεγη. Ἠαπο οπῖπα ναιοϊπαπάϊ Ῥο- 
παπα {απαπαπα πηετοράσπη οοπουδῖέας αὐ 
ΑΡρο[ΐπε, αιἱρρο οὗ νεπιδίαίεπα αὖ «ο 
απηαία, Ῥρορίι]ανεταί, ΟΠ αΠίεπ Ἠαςο α 

Ῥγοπηϊςοῖς ΠΟΠ διαΤΓ6ί, ΑΡροᾗο, ααϊ Π]άτη 
ναοϊπαπαϊ Ρογίαπη οἱ ογἴρεγο ΠΟΠ Ροίθ- 
ταί, Ἱπάϊσπαίας οβοσῖε, αέ ο]ας ναιϊο]ηϊϊς 
ηι]]α Πάο5 Ἠαμογοίιτ. Ταπάεπι α 
ΕΙδίιο ε]μδᾳιια ακούς, ππα οµΠ1 ΑσαΠΠΕΠΙ- 
πομς, ευ {η ρτα αν ἀῑνίδίοπο εθβδθγαί, ἵη- 
5ἱάΐο5ε Ἱπίργίεοία ο5. ος αιίεπαι, υαζ- 
οὔπαίιμτ, Ἱία εχρτεςδίε Ῥοδία: ῥίπτει σλο- 
χάμους ἕων»οὺς (αιιοὰ αρῖείοη ΟΓΠΑΠ5 5α- 

Υ, δαρτα αἆ ν. 681.) κοσ- 
μηθεῖσα «οτοπα ἴαμγεα, αὐῖα Αρο]]ηϊς εδε 
ναΐες, Αἰδο]ῃγ]. Ασαπ. Ῥ. 1919. 1925. 

τυρί Ῥαο τος οπιηῖς οχροπίαγ, Αριά οἱΠ- 
ἀεπι, ν. 1150. Οαβαπάτα νοσθίιαχ φρενοµα- 
νὴρ Οἱ «)εοφόρητος. Ο1. ΙὈϊά. 1996. εἰ 13267. 
Ἐλυττρῖά! Ἐ]οείτα 1059. ἀῑοϊειχ κόρη ἔνθτου. 
εὸς 16 κ. ε. Ε5ὲ Αροϊιο. Ἠορβι. 

76]. παντόσυνοι----ἀνώγκαι.] 1.9Ρ0, Μαι- 

τόσυνοι: ]ααίοα πιεοεδοίαίε».  Ὑ τοῖς 
ἀῑκίβεεί, α[αία εδ πιιηιίε φιιαπάῖο «αι 
2γορίογε «δεῖ. δῖο λόχιοι ἀνάγκαι, Ῥαςς]. 
80. οἱ δεσπύσυνοι ἀνάγκαι, {9βδεἨγ]. Ῥοεχ». 

589... Οοπβχπιαπίέ Ἠαπο οοπ]εοίαγαπι Οο- 
ἀϊεο Α. Ἑ. Ο. εἰ αλ, 'ηῖςϊῖ {α]ἱον, Ἱία 

εππεπάατιΏί απίο πῃπθ: Ἠος πρπηϊηϊ αΡί, 
Ὑ.. Τ6δ. Ῥτο εὐπόροισι Πάεπι ευπρωροις. 
Ύ. Τ6δ8δ. οπαΙΙε ἐν Οοἆ. Α. ἙΒατηρρίας 

οἀϊάε εὖν. Ὑ. Τ74. Οοἆά. Δ. Β. λαιν . 

νο]απί, οΡΙΠΟΥ, λαϊνέου. αγ. 
Μαντόσυνοι] Τία ίοταιο Λ15. οί 110. 

Ῥ. Ὑιυ]σο παντόσυνοι. κέλευσµα µιαντόσυνον 
Ἠαβες ΑΠάΤΟΤΗ. Υ. 1099. 5. ἨΜιας. 

ἀνάγκαι 9ε8] Ὑἱο]οπίί Αροηπῖς Ἱπρι]- 
55, αήρας ποσεδρατίο οΏδοαιιοπάΙπῃ. 

2αΥ1ι6δ. 
παντοσύνοι, (ποικίλο) ἨΜ5Ρ. Μιβστανῃ 

πίεχααε, εί 11). Ῥ. Παροπί µαντόσυν. 
Αίθμε 5ἱς Υθγθ »έλευσμα µαντόσυνον Ο06ιΙΥ- 
τι ΑπάτοιπαςἩ. 1099,56, Ώματο, ο η Ἠας 

]εείῖο ορπαο απαάτεί, Ιονϊςοίππαηιιο ορι5 
5ἳ{ πυίαΠΟΠΘ, 64ΠΙ ΏοΠπο αΠΙΤΠΟ ἵπ ἐρχέπι. 
χθεῖρίο, ΠΗορ/α. 

765. Ἐπὶ σεργάµων Τροίας] Ὑἱάο Ἱη[ία 
αᾱἆ ν. Ττδ. Ἠαγπες. 

62. 55. ἐπὶ περγάµων ν. πίτα αἆ ν. 775. 
Ῥτο 6ο, ετογοῖέι ᾖοδεὲ Ρο; πανε αἲ δἱ- 
πιοόπία Πζιυίιπι υεπἰεί, Ῥοδία ἀῑεῖί "Αρης 
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Σιμουντίοις ὀχετοῖς. 

Τὰν τῶν ἐν αἰδέρι δισσῶν 

Διοσκούρων Ἑλέναν 
Ἐκ Ἡριάμου πομίσαι έλων 

Εἰς γἀάν Ἑλλάδα, δοριπόνοις 

᾿Ασπίσι καὶ λόγχαις Αχαιών. 
Πέργαμον δὲ, Φρυγών πόλιν», ἐπῳδός. 

770 Ττδ 

Αά ΡΙΠΙΟόΠΙΙ5 ανοος, 

(ΔοιπΙποΥΙΠΏ 1π οσ]ο 

ΤΙοςοιΙΓΟΥΓΙΠΗ «ΟΥΟΥΕΠΙ 1 εἰσπαϊα 

770 ἘἨοίειτο νο]οπς α Ῥτίαπιο 

Τη {οιταπα ΟτῶσαΠ, Ῥε]]οοςῖς 

ΟἹγροῖς, οί Παςς (γαεοσαπῃ. 

Ῥογσαπαυπα Υοχο, α1ῃοπα ΡΗτΥΡΠ], 

χαλκάσπις [α1ιοᾷ ορ]Ἱιείοη Γαςῖ]ο Ιπέα]]εσέα 
αἆ φοειία ὤτοα τορρῖοῖί, ααῖθιας οχοτεῖθας 
(Αρης, Υ. 5µρτα αἲ ν. 920τ. αππηαία5 εγαί,] 
νοη]θέ απόντιος, Ἱ. 6. Ῥ6Γ Ώ8Υ6 νοαςίΙ5 πᾶ- 
νῖρας, (πλάταιε, Υ. 51ρσα Τ99.) απ οἵ- 
παπέιχ ορ](Πθίο εὐπόροισι, 4158 Γα6ἱ]ο Ῥοι- 
πηθαΠί, νείοςθ», Ῥτο 01ο απΠΏο ΜΑΡ. 
ΜιςστανΙϊ εί 110. ἙῬ. Παρεηί εὐπρώροισι, 

ποΏ πιαἰς. Ἠοϊσκίας εοπ]εοείαί εὐστόρους 
σπλάσας. «απ1 Ρ6γ 5ο ἵπίε]]]σίζαχ, ΏανΕτη 
τοπηϊσαπάο αἆ Ίοευπα Ρρεγγεπίτε, θεά αᾱ- 
ἀῑεαν Ώου Ἡ. ]. εἰρεσίᾳ ---- ὀχιετοὶ Σιμόντιοι 
θοἆσπῃ πιοάο οεσγαπέ Ότοςί. 800.---Οιοᾶ 
Πῖο εδέ κοµίσαι 9έλων, 1ά 5µρτᾶ, Υ. 178. 
οἸπιρ]]οίέοι εγαί ἐπὶ τὰν Ἓλέναν Πορ[ῃ. 

Τ6δ. εὐπρώροισι πλάταις.] Τα 4ΠΠΡΟ 
ΜΒ6, οί 115. Ῥ. ὨὈ]ϊοῖσαγ αιίθιη, αί εὐ- 
πρύμνοισι πλάσαις 5Ἡρτα, Υ. Τ2δ., Βεὰ Π]ο 
α Ῥτοτϊῖς Ρος, αµαπ α Ῥυρρίρας, Ερί- 
Ειθέαπα ἀοδωπαῖέ, οααοά ἴ]]α, Ῥτοτα 5ο. 
Ττο]απῖς ο ΠΙΟ εροείαπΗρας Ῥτίπια» ἵη 
εοπερεσίτα γοπῖτεηί, Ἐά. Δ]ά. εὐπόροισι, 

Μιας. 
68. ἐν] Ίμεσαε οὗ ππείσαπα ἔν γ’. 

Ἅή{μςσ. 
68. 55. Ὀοπίφαο Ἠεί]επα ἀῑοϊίις 5ογος 

σοπαΙποσυπα Τἱοδευχοτήπη, ((0ᾳαθιοσῖ οί 
Ῥο]]αοῖς,) αι, ααοπίαπα ἸπίοΥ δ]άετα το]ατί 
ευηί, Ῥοδία αἀἀῑῖ εἰν (ἐν) αἰφθέρι (ὄντων.) / απ 

ααοά αἆ Μγιιο]οσίαπι αἰήποί, Τ,εᾶα, 
Ἐγπάατοαῖ κος, πηαίεν (αφίοσῖς οἳ Ῥο]]τι- 
οἳς Ἱσπιααο Ἠε]επα: {μΐςςο ἀῑοϊιτ. ἩἨο- 
πηρπιις αυϊάεπα (Ο4. λ’. 997.) αίταπ]αε 
{αοῖι Βάπα σηάαχοαϊ, αιιοά απαιήδδίτπα 
{αῦυ]α πατταςςο νιἀθέμχ, 5οἆ αιισίου Ώγτη- 

πὶ ἨοπιοσῖοΙ εἰς Διοσκούρους, 5εᾷαο ας ΤΠε- 
οἶοάμς, οὐσοιναπίο αἆ Ῥϊπάατί Ίοσῦπη ραι- 
1ο Ροςί Ιαιάασπάἁπα Ῥεπολαρία, αίαδααθ 
Ραΐοια ᾖ7οναπι, εοπία Ῥϊπάατας (ΎεΠ. 
Χ. 91. 5.) Ῥο]αοσπα ἑαπίάπα α ᾖονο, 5εᾷ 
Οᾳδίοτοπι α ὔγπάατθο Ρτοσγθαίατα ΒπΠ- 
συπί. Οοηρίαί αιίοια, 605 α πας ἴη- 
ᾳααπ1 ἆθος 5α]ι{οτος 6556 ομ]ίο. Ὁ. 
Ἠοταί,. Ο. Ι. 19, 97. Τρίαιε Ιπίρρ. εέ 
Ἐιχῖρ. Ἠσ]εῃ. 14985. 55. Ἑ]υτα ἆο 56Π5α 
πηγιμῖ ἀοοίθ, Ῥτο Ίποτθ, οχροσυίέ (61. 
ἨΠοιππαπῃ. ἵπ ἩΜγίοὶ. ἨΠαπάριςῃ, ὮἙ. 
ΤΙ. Ρ. 147. 54ᾳ. Ο]γρεῖ εί Ἠαδία (Ταεο- 
τήπα νοσαπέασ δορυπόνοι, [οχίοδ, Ῥε]]]σα», 
ας» ἵπ Ῥο]]ο αἀλ]ρετῖ φοἶεπί. δίε ἆθ τηῖ- 
Παβρας αδυτραίχ Ἡ. ν. Ἐλοσια. 4Τ9. αὐϊ 
αγπαῖς θηέ οχογοῖΜῖ, αδῖ πΙπῖπηρ Ῥαγπος]- 
8, 1άθπα 6556 δ2ρίπονος (ιο δορύξενος, 6ΟΠ- 
{οπάετο ἀεροραί. ΠΗορ/α. 

Ἴ6ο. ϊοδουτί ἑαπᾳµαπα ἆπο Ῥαασ, ααῖ 
«05ο απηρ]οσίαπέιτ, 510 οαρῖίο 5. ΠΙ8]ο- 
τὶς Ἱπίογ «αποτῖ εί αυγῖσες οἴσηιπα 1π {αΡι- 
Ία αδιγοποπαῖσα οοηρρἰοϊαπίασ.  Ώε {αῦι- 
Ία, αια ΙΠίογ σἶάσγα ἀἰουπίας γο]α, νιά. 
Ἐγταίοδίμοπ. Χ. οὲ ΝΙσίά, αραά Ο6ειπιαπ]- 
ουπ. ἨΠορ[ι. 

το. Ἐκ Πριώόμρυ] Ύα] εἴκων, νοὶ γῆς, 
νο] χειρῶν, σαραά!. «αγπεδ. 

ΤΤ5. Πέργαμον δὲ, Φρυγῶν σοόλι,] Τία 
αἱάσπι Εατρίάςς Ἠος ἴπ Ίοσο οαπω ἨἩοπιθ- 
το οἱ ναίοηδις Ἰοᾳμίέας, αι Πέργαμον ἴπ 
οἰπσι]ατί 5Ροσἰα]ίθς ρτο Τχο]α, εί οῖαπα 
αΠφιιαπάο Ῥτο «106, αδατρατυπέ: Ίρ5ε αιι- 
{σπα ποδίοιγ Ῥοδία 5αρο αἰίας (μέ αΏῖ αῑο- 
απο Νεοίοτίεῖ) Πέγαµα ἵπ Ῥ]αχα]ῖ, Ρτο 

κκ 



516 ΕΥΡΙΠΙΔΟ{Υ 

Λαύους περὶ πύργους 
775 Κυκλώσας ᾿ Αρει φομίῳ, 7560 

Λαιμοτόμους πεφαλὰς 

1,αρῖάεας οἵτοιπα οἶτσα {11χο5 

715 (ἄπρεπς, ατα οεγαεηίο 

Α. οργν]οῖρας τεςθοία οἶυίιπι οπρ]ία 

σιαυΐς δε, Ὑεὶ αγςε, Ῥτοξετι. Ὦο Ίας 
χο Ἱία Ἑισίαίμ. ἵπ Τα. Δ΄. {ο]. 505. ΠΠ. 
4. "Ὅμηρος μὲν µόνην σῆν σῆς Ἰ]λίου ἀκρόπο- 
λιν Πέργαμον ὀνομάζει Αηλυκῶς" οἱ δὲ νεώσε- 
ῥοι πάσας σὰς ᾿Ακροπόλεις οὕσω καλᾶσιν. Οἱ 

καὶ ἀδετέρως τὰ Πέργαμά Φφασιν" ὧς καὶ 
Αἰσχύλος Προμ/351. δύλον δὲ, ὧς ᾗ Πέργα- 

µος καὶ πόλις λέγεται" διὸ εἰπὼν ὁ Ποιπτῆς, 
ὧς νεµέσησεν Απόλλων Περγάμου ἔκκατιδὼν, 
ἐπώγει μετ ὀλίγα"--- ὧς φατ᾽ ἀπὸ σπτόλιος 
δεινὸς Φε. Ἡ ὃ αὐτὴ καὶ ἀκρόπολις καὶ 

ἄκρῃ πόλις χασὰ διάλυσιν. ἔθος δὲ σοῖς πα- 

λαιοῖς κτίσσαιᾳ σῶν πόλεων, ᾿Ακροπόλεις ἱσ- 
πᾷν ἐν σοῖς ὑψηλοῖς σῶν σόπων, ἄλλης σε 
ὠσφαλείας χάριν, καὶ φίβῳ κατακλυσμξ. Ἱ- 
ἀθπι {οτο ἀῑοειπί Ῥχονίοχες ποία, να]σο 
Τιάγταϊ ἀῑεία, ἵπ Ίοσιπα ν]άε]. ν. 508. 
1αάϊς δ’. Ψϊὰα οίῖαπα Ἑσίαῦι. ἵπ Πας. 
ζ. ν. 519. {οἱ. 659. ἸϊΠ. 9δ. Ἀαγες. 

Ττὰ.ςς. Ἐροάας εοπάπυαί ἀαεοτῖρίοπετα 
Ρε]! Ττο]απῖ, οί (Ἠοχα5 γεμεπιεπίεγ ορίαί, 
ης {ρ9ε αιί Ρορίετῖ {α]ος οχρετίαπίασ σα]α- 
πηϊίαίο. Ταὶο νοίαπα αρίαια {ετο αραἀ 
1 τασῖεος Όμοσας 1π 5εεπΩ Ώπο Ῥτοίοσί. 
Ῥιργα Ίαπῃ αἲ ν. 589. ποππα]]α ἀε ν. Πέρ- 
γαμος ποίανίτωας. Ἑστερία οδί ἵπιασο ἆ6- 
ναρίαοπῖς Ττο]α, Ύπαπα (Ἠογας 1π ς- 
οἴιγ]. Ασαπι. ν. 550. 55. οχΠ]ρεί, Τ}γεο- 
Ρήτοη 1η (αδεαπάτα, ν. 59. τοδρίοῖί αἆ ρτῖ- 
ΠΙάΠ ἀθγαδίαοπεπα Σ1ο]ς αὐ Ἠετεομ]α 
{αείαπι. Πορ/[η. 

Πέργαμον δὲ Φρυγῶν πόλιν. 

λαΐνους περ) πύργους 

ᾳυκλώσας Αεει φομίω, 

λαιμητόμους πεφαλὰς 

Σπάσας, πόλισμα Τεοίας 

Πέρσας, πατάλρας πάλιν, 

Θήσει όρας πολυκλαύτους. 

Νοππϊπανις κἶνε 5υΏ]εείαπα περί φήσει 
οδί "Αρης ἵπ ν. Τ64. αἆ αὐοά 4ἀεο ρατί- 
οἴρία κυκλώσας, σσάσας, πέρσας γοέργοηᾶα 

ευπί. Ου] αὐίοπη Ἱπερίία5, απαπα ἹΜαχ- 
επι ἀῑοῖ ατύθπα Ματίε (Ἂρει φοινίῳ) εἴχ- 
ευπιάαγεξ Έυα ἀῑβιου]ία5 αἰίετα Μιδρτα- 
ν «οπ]οείωτα, Έα ἄρει φονίῳ---- ὑπάσας 
]εσῖέ, Ρτοιδες ποῦ {ολ Ιέωχ. Με]ιας Ρ]α- 

3 

3 

οεί αἰέοτα, απαπι ἴ]]α ρτοροπῖέ, δα5ρίςίο : 
ἄορι φοινίῳ λ. κ. Ὁπάσαςε. ὉὈί ἵπρεπιε 
{ατπθη {Γαΐρατ, ποπάπω πηθ Ῥαπίθί ϱ0η- 
δεείητα», αα Ώππς Ίοσυπα θηίαν! : 

λαΐἴνους περὶ πύργους 

Κυμλώσας πάγη φοινίᾳ 

λαιμητόμους Ζεφαλὰς 

Σπάσας. 

Ἠχοετοϊίατη, 4πο Ττοαπογαπα πιωπία οἵτ- 
ουπηάαίωπα Ἱτὶ αἷί, οππΏ Γοίο ΟΟΠΙΡΑΤαΑΙ; 
Ῥ]απο Ἰγτίοε, τί Έδεηγ]ας ΑΡαΠΙΕΙΩΗ. 
567. 

"Ἠτ' ἐπὶ Τεοίας πύργοις ἔβαλες 

Στεγανὸν δίλτυον. 

Ασαπηεπη. 821. ἆε Ττο]α οαρία πυπεῖης 
είετεῃς, (ταίίας, Ιπαυῖί, 5 ασαπιας: 

Ι 

--- ἐπείπερ καὶ πάγας ὑπερκότους 
3 / Δ . ” 

ἐπραξάμεσθα ρα) γυναιἈὸς ούνεχα 

πόλιν διημάυνεν Αργέτον δάλλος. 

1Ώ. Υ. 6328. 

τοίονδε Τροίῳ περιβαλὼν ζευμτήριον 

"Αναξ ᾿Ατρείδης πρέσβυς εὐδαίμων ἄνηρ 

κε. 

Ιπ ΤΙ. ο. Τηπερας. 948. 

Μαινόμενος ὃ' ἔπιπνει λαοδάµως 
’ ΄ ΄ ” 

µιαίνων εὐσέβειαν Αρης. 

2ορπορυγα) ἀνὰ ὥστυ 

ποτ) στόλο δ' 'Οελάνη πυργῶτις. 

ὁρκάνη. σὸ «ηρευτικὸν δίκσυον, ὅ καὶ σπαρ- 
γάνη καλεῖται. Ἐοάεπι 56Π51 Υ. πώγη 
οσουστΙί αραιά Α]οσιπαι Ῥεεοεη. Ἐρίρτ. 
ΧΙ. (Απα]. Υ. Ῥ. Υοἱ. 1. Ρ. 489.) 

ᾗ ῥα µάτην ἔωόνησελι}όξους, ὃς σὲ τὸν εἴστεα 

Συµήναντα εοὺς, τῇδ) ἔνέδησε πάγῃ. 

Ἠαο πηπείαρῃοτα Ῥραυ]ο ἀἴνοίςο 5εῃςι αυ{ῖ- 
ία Ῥ]υίατολμας 4ᾳ Βαρεχςμοπε, Ἐ. 11. Ρ. 
169. 4ε ζιάαῖς ἸοᾳαεἩ5, απῖ, Ἱπερία 5ι- 
Ῥεγείίοπο σαρίῖ, Ἠοδάρας Ιπροίππ ἵπ 
υ1ροθπη {αοϊεηάβρυ5, Ἱπετίος 5εἀεραηῖ,. Τών 
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/ 

Ὑπάσας, πόὀλισμα Τροίας 
/ 

ΠΓ]ερσας κατώκρας πόλιν» 
/ 

Οήσει όρας σολυκλαύστους» 

ΟοἩβοοταΠς, άρεπα τοις» 

Ἐννοτίοημς Ειπαϊέας Πίοχατῃ, 

Ἐαοῖεί ριιε]]ας πηυ]έάπα ΙαεμΥγηιαπ{ος 

πολεμίων σὰ σείχη χωταλαμβανόντων, οὐκ 

ἀνέσσησαν, ἀλλ Έμειναν, ὥσπερ ἐν σαγήνη 

µία, τῇ δεισιδειµονία, συν»εδεωἔνο, αδὶ νοιυα 
σᾖ δεισιδειονία 6]ο5δαπα τοάο]ετο νϊάσπ{ιτ. 

ε/1ζοῦδ. 

774. Ἠας οἱ 5οηιιεπίῖα, 5ῖ τοςία εαρίο, 
εἷο ἀῑδύπσιιοπάα οἱ Ιοσεπάα 5ιΠί: 

./. 

Λαΐνους περὶ πύργους 
” ΄ 

Κυλλώσαωςν Ἆρει φονίω 
’ Ν 

Λαιμητόμους ηεφαολὰὼς 
ι) 

Ὀπάσας, πόλισμα Τροίας 

Πέεσως, πωτώκρως πάλιν. 

ἨΝΠιπῖπιο Ἱπορίιπα οδέ, αιῖ Ῥε]]ο Ῥογθιιηῖ, 
νὶοίτηας Τατά Ιπιππο]αίας νοσαπ.  ὨὈϊςϊ- 
ίασ οπἷπι Όοιις Ιδίο οαἀανοτίρας οἳ εσἆε 
εοπίσπιρ]απάα ἀο]εοιατί οἱ αμοάαππποάο 
ραφεῖ. «δο]ιγ]. δορί. ο. Τμευ. ν. 950. 

σάτῳ γὰρ Αρη; βόσχεται φόνω βεοτῶν. 

Ἠοταάας Τ15. Ι. 

Ώσαπε αἷίος Ἐωγίω ἔοχνο βρεείαοµ]α Ματ. 

ὀπάζειν ἆς τοὺς Ὠεο οὐ]αιῖ ΠΟΠ ΤαΓο ἀ- 
Ἠϊροίαγ. νίά. Ῥπωῃ. ν. 15935. Ῥμρραπι 
ἵη Απίποιος. Ἡ. ΦδίορΙ. ρ. 441. Έα- 
Ῥ]ιοσίοπ. ἵπ ΑπίΠοΙ. Ἠεῖσκ. Ρ. 45. ΑΙ- 
ομῖαπα 1δΙά. Ῥ. 45. πάλιν Ρτο πόλιν α Ῥαϊ- 
Ἠηθοῖο οσέ; τορρϊοϊί(αα Ρρτίοτοπα τος αὐ 
ἨΠοτομ]ο ουοιδίοΏσΙη, 4ά Ύὖα ρ8δδῖπι ΑΠ- 
Πα]. 

Μασϊς παπο Ῥ]ασοτοί ἄρδει Φφοιίω, Υ6ἱ 
ἄορι Φοινίῳ. ἩἨοδγεβίαδ: ἄρδιαρ τὰ ἐκ 
χειρὸς ὅπλα. Ἰάσπη Ἠεσγολίας κεφαλὰς 
ει σώματα Ἱπίονργείαία, πο ααῖ5 ριίεί, 
Ἐνυπίριάσπι φρεοῖαιπα ἆά εαρ]άδιας Ιοᾳμ1. 
Ῥατίίοτααο Απίκίοριαπες κεφαλα) κολάκων 
Ρτο κόλακε: Ἠαμοι Ῥαος Τ5δ. ται, 3Ἡ- 
ποείά. ΧΙ. 695. 

Μυ]ία νῖταπα νο]ζαης ἆαί Γοτίῖα 6οζΡοτα Ἰείο. 

«Τα ᾳπο νους ἆπο 5απέ ουπα Ἠος Εαπρίαϊς 
Ίοσο οοπαραταπάα: Ἠοππρθ ογρογα υἴγιέηι 
οσα κεφαλὰς: «ϱἳ ἰείο ἀαΐ ουτΏ ὤρλει ὀσσά- 
σας. ο Ροβίθπ]α Ἠας Ρηταδὶ οοη{ος εῖθπα 
τους. 97. Μιας. 

775. κυκλώσας "Λρει φομίω.] Ἐοτίο, ᾿Α- 
σης φοίνος: ιιοὰ Ῥοδία]ατο γιάσπας ραγίία 
οἴρία κυκλώσας, πέρσας, 6ἳ ΥΕΤΟΙΠΙ φήσει, 
Ῥτο λαιμητέμουε (ν. Ττθ6.) Οοάά. οί. 

λαιμοσομου:. πάς Ἱία οὔἶάΙ. Ὦαβθῖνα ηο- 
Ποπο Ἠ]ς θιμηϊέατ:. αοίϊνα ΤρῃΗ, Ταχ. 444. 

ΠΗαγΜΙ. 
Κυκλώσας Αρει θοινίῳ] Τια Οτεσοτ. Ναά- 

2ἴ4Π. στηλιτ. β. στρατοπίδῳ κυκλώσαντος 
σὴν Ἱερουσαλὴμ, λόγους σε ἀσεβεῖς καὶ βλασ- 
φήμους κατά τε τὰ βασιλέως καὶ αὐτὲᾶ τΏ 

Φεω ἀποῤῥίψαντος. Ἠϊπο Πο» ἵπ Εχαπεϊαᾶα 
πορίτα Ἱ. 6. --- Μαγέϊσγιε οὀγοπα Όἶπσα 
οσα. Ἐν 1]. τ. Πυοέιφιο πγθίδ ἰαπίώ, 
σιαπν «ινα (σγααυί Οἰπαεγαί Αποιιαοί 
θοίῖο ἀἱκμοδία οογοπα.  «ΒαγΠΕδ. 

Φιιοᾶ αἆ ρτίογειι ΝΠαςσταν επεπζᾶ- 
Ποποιη απο, οα ἀἰβιοι]έαίσοιη, απαπα Πῖς 
απἴραια νἰάεδῖ ποτ (ο. Δά αασά- 
παπα, 5α]οσίαπα ααμῖ ἀερεί κυκλώσας, 
σᾳάσας, πέρσας, «ήσει» ΝΟΠΠο αἆ "Αρης, 
ν. Τ042 Ωιοπποάο αιίσοπα ἀῑεῖ Ροϊεςί ”Α- 
ρη5, κυκλώσας ---Αρει ---- λήσει ὁ ΜΠο[ῖοτ 6ς- 

«οί αἰίοτα ΜιιδστανΙ οπ]οσίατα πιοᾷο Ρτο- 
Ροδίία. Ἐσο νοτο ποἰεῦαπι "σης εΧ Υ. 
Τ64. Ίναο απαπστο, Ροίΐας ριίαυαπι Ῥτο 
"Ασει 5οτ]θοπάαΠΏ 6956 "Αρης φόνιας, αϊ Ὠου 
οἳς αμ]οσίαπα γοσρῃ5, Ιάσιπ(αε Ί]ατη, αί 
ΠΙΠΟ νίάθο, οοσίανῖε Μαιτκ]απάας αἆ Π. 1. 
Νοφιιο Υοχο 5ρογμθπᾶάα οδε πιεάε]α Ἠα]α5 
Ἰουῖ, απαπ Ο61. Σαεοῦδί δασασἴίας Ῥτοίι- 
Πε ἸἨστοσῖα φαπο οδί εἶας εοη]εοίατα, {8-- 
ΊΠΘΠ 6απι ποἰοβαια 1π ἐθχέώπη τοςίροίε. ---- 
λα ἴνοι πύργοι οοσυσταπέ Έτος. Υ. ὅ. 

ΠΗορῄῃ. 
7τθ. Βαπε οσο αΏβί αραά Ειπρίάεπα, 

Ἠου τιπο Ίοςο οχεθρίο, 56ΠΙΡΟΣ {ηγοη] ΕΟΓ- 
ΤΠΞΠΙ λαιμοτόμοε, Ἠ]θοίχ. 459. 1ο. 1054. 
οἱ Ηοειὺ. 907. (αδῖ το 5ε]απςσο;) πεφαε 
νοΤΟ λαιµοτόμητος αἰϊφιιοέίεν αρα Νοδίταπα 
Ἰοσίς, τπέ ορίπαραίας Ὁ. Καρρεα αἆ 
απίοςµ. ῬΒ]απιοπ]σ5ο, Ῥ. ΤΙ. Ρ. 148. Ἀ6- 
τηθ] (απίέάπα λσιωοτμήτος Ἰοσίας ἘΠαπῃ. 
465. Ἀκπιωηπόμοι αΙ{ΕΤΠ ἀἰσιιπίας κεφαλαὶ, 

ααῖα οαρίία α ερτνίοριας σιήέατε 5εσαίο 
«ο]απσιηίιχ, ἀπὸ τὰ σέµνειν λαιμὸν (Ἠε]εη. 
1584.) Υ. λαιμὸς Ἱπίτα τοευττεί, Υ. 1084. 

Κκδ 
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Δάμαρτά τε Πριάμου. 785 7560 
κὈ Ἆ ε ΄ 

ἵΑ δὲ Διος Ἔλενα 
’ 4 ο -” 

Κορα. πολύχλανυτος ἐσείται, 
/ ”» 

Π]οσι προλιπουσα. 

780 Ε{ εοπ]ασεπῃ Ῥγίαπη], 

Ἠε]επα νοετο ο ονῖς 

Ἐπία ππυ]έάπη Ῥ]οχαῃς 5οἀθΡῖε, 

Τοδοτιτῖκ τηατῖ(]. 

οἱ 169. ἨΠεϊςκῖις ΡΙΟ κεφαλὰς ἵοσοῃ- 
ἀαπῃ 5μδρ]σαίαγ κοπίδας ααί σφαγίδας, ααοᾷ 
54ης τοοίῖας 655εί, δἵ λαιωοτόμου: αοϊῖνα 
(απίαπα ποῦοποα οὐσΙχτεχεί. ΠΠορῇα. 

778. πόλρ,] Οοπ]θεθίαπι πάλιν; 5ο 
ΡΓανεπίις α Βατηεξίο, οί Ἠοϊςκίο: ο αῖ 
(Ῥατηεςίις) ογιά]έο οχρ]ςαί πάλιν, γιγςι5, 
αυἷα Ἠετομ]ε Ρις Ττο]απα ονοτίρταί; 
ηυπο {Πεγιπι σταςὶ ενογςιτῖ δυΠί. ν]ά. 
Φορ]οε]. Ῥ]]ου. 1454. Ὑ. Το. Ῥτο 
πολυκλαύτους ΟΠΠΠΟ5 Οοἆά. σπολυκλαυσ- 

σου:. νίάο ΤὈοτν!]]. αἆ ΟΠαπίοηπ. Ρ. 40. 
Φιδροεία 6556 Ροίος5ί γοχκ πολύκλαυτος, 
ν. 89. Ὁὗ. 86. 84. «« Ἠϊ ἆιο νοθΓςιις 
ἵπ απΙπη «οβ]εςερτο ἀβεηί, Πόσιν προλι- 
σποῦσα. μήτ᾽ ἐμοὶ, Ἠροαίμιας. .Τ85. Ο0οἆ. 

Ο. σεκνοισιν ῬγΟ τέκνοις.  Ματκ). 
πόλι,] Ἀθερσςο θδί, αἱ νο] σσόλισµα ἵτπ 

νοχςιι 5ωρογΙοσῖ, νε] πὀλιν 1π Ἆος, Ῥρει 6ἵ- 
ΤΟΙΘΠΑ ο Ίου ομεῖποαίς ίγάππ(αα 
οπῖπη 5ἵπη] 5ίατο ΏΟΠ Ῥοίοςι; οοτίο οοἆοχ 
Βοα]]σετίαπιΙ5 ΡΓΟ πόλιν Ἱερῖί παλαιὸν, (αοἆ 
ΟΠ πόλισµα ορίτηο εοποοτάα:.  Ἰ{α]]ετα 
65ο πάλιν ῬΙο πόλιν, υἱ δέ γγδυς: ααῖα 

Ἠετει]ος ρτίας Ἴτο]απα ονογίεται: πιπς 
Πρτυπα (γαςί ευετςιιγῖ ογαΏί. ΊΏαγπες. 

778. 5. Τ,οειίοποτα Υνι]σαίαπη πόλιν π]]ο 
πηοάο τεϊπετί ρο558, Π6ΙΠο ΠΟΠ Ιπτο]]ῖσοε, 
ΟΩυαῖά οπῖτα 5ἰδῖ νε]]εί πόλισµα---πόλιν 2 αἱ. 
{ογαίτάπα αΌοςς5ο ἀεῦαί, πθς ἀῑβιοῖ]α ἀῑσίι, 
ᾳαοπποάο Ῥτο πώλι», (ᾳαοά πε οιηΠῖ Ἰα.-. 
εἰιαίίοηα, ν. 778. τοοῖρίο ουπι Ῥαγηεςῖο, 
Ἠεϊκεῖο, ἈΤαδστανῖο, Ματ]κ]απάο, εί Ιζοσ]ι- 
Ίογο,) οκ απίεσεἀεηίᾳ πόλισµα ΕΙΤΟΤΘ Ηρτα- 
τὰ Ρροαρτῖί οτἴτί πόλιν, αιοᾶ εἰἴῖατη ν. 
775. Ίαπα 5επρίαπ} Έαεταῖ. 8ἱ Ηοετοί, ΠΟΠ 
τηα]ο ααἀτατεί σαλ-ιὀν, ιοᾶᾷ Οοἀεα Όεα- 
Ἡσοτῖαπιις Ἠαραί. Ἠετοι]ος αιίεπα Ίατα 
απίέεα ενετίεταί Ττο]ατη, αἱ Ίαπῃ 5αργα ο)- 
5ογνανοταί Ματκ]απάις, Ὠπο 6απα (σταοί 
{έεγιίπι 5αΏί εγετειιτῖ. Ἆες Ίρεα, αέ Ῥτον]- 
ίετ «ο]]σατα, Ἠιις {γε τοῖς: ΑΡρο]]ο αίᾳαθ 
Νερίμπις Ταοππεάοπε τηάτος Ττο]απος 
1µφοιι ο ονίς εχείχαεῦαπέ, (1Π απο Ἰαΐοί Ίάεα 
Ητπηϊίαςς,) 5εά οἶπα πηθγοεάεπα αὖ 1ρ5ο 

εοπἀιείᾶαπα ΏηΟΠ αοοθρῖδεοπί, ΑΡοϊ]ο ῥες- 
στη, Νερίππας πποηδίταπα Ἱππηϊάσδαξ, οι 
Οπασυ]άπὸ Π]ίαπι Ταοπιεάσπίά (ἨἩἨεεῖο- 
ηοπη) οβεγεπάατη ο55ς ἀῑοεραιί. Ἠετει]ος 
Ρ6Γ Ἠαπε ΤΘΡΙΟΠΟΠΗ Ἱ{ς {αοῖεης 518 θα Ίοσο 
Ρτοπηϊάευαί, 5ο Ιδίαπι νο]]ο 5ογναγς, αἳ 
ε(ος «οονῖς Ἱπηπποτία]ος αεοϊροτεί. Οιῖ 
οἵπῃ α ρτοπηἰςοῖς 5ἰεί]5εοί, ἀεεορίας α Τ,α0- 
πηοάσηίς, ο πποτία]ες οἳ ο/ 1ο» ἰγαύσυαί, 
ΟΠΠ 5εχ παν]ρας οί οχογοῖίι αὀγειρας Τ]- 
Πτα εχροὀΠΠοποπα 5μ5εθρί{, αίηάς αχ θεπα 
Ρορι]αίμς ονί οἱ ἀοναρίανῖί. Ὑ. Ἠοπιογ. 
Ἡ. φ’. 441. 5ᾳ. «. 453. 5ᾳ. 640. 544. Βε]ο]. 
αἆ Ἡ. ν. 146. Αροιοάοχ. ΤΙ. 5. 9. Ἡγοῖη. 
{. 80.----ήσει, ποιήσε. ἈαπΠΙ σιδέναι οριᾶ 
Α ίσος αἀμῖρετῖ Ῥτο ποιεῖν Ίαπα 5αργα ο5ε 
ουφεγναίωπῃ. Ύ. ν. Τ99. ΠΗομβη. 

ΤΤ9. πολύκλαυτο: οί οχηιϊςΙεῖοχ {οττρα, 
γιπάε Ύᾳος Ἰαιάανιι Οἶατ, Ἠεϊητίοι αἆ 
Μις. ν. 906. Ρ. 159. 54. ΠΗορῄη. 

789. ἐσεται) Πεσοπάιπα Ἠαιά ἀιδῖο 
ἔδειται, δεάεδ. Μια. 

Ῥτο ἐσεῖσαι ἨΠιδσταν]α5 επιοπᾶαί ἔδε- 
σας ἨηΟΠ Πα. Πορβα. 

Τ88. 5. Ἠϊ ἆπο νογειις 1Ώ ΙΠΙΠΙ «οα]ες- 
εοτε ἀερεπί: 

Πόσιν προλιχοῦσα. µήτ' ἐμοὶ, βΡΊγΕεοΠΙΠΒ. 

Ηεα. 

786. 586. μήτ' ἐμοὶ, µήτ᾽ ἐμοῖσι τέκνων τέρνοις 

ἐλπὶς ὧδε πότ ἔλ οι 

Οἵαν οἱ πολύχευσοι Λν- 

δαὶ καὶ Φρυγῶν ὤλοχοι 

στήσουσι, παρ ἱστοῖς µυ- 

Φεὔσωι τά» ἐς ἀλλήλας" 

Τίς ἄρα μὲ εὐπλοκώμους μόμας 

Ἔβρυμα δαλρυόεντ᾽ ἀπούσας 
/ ” τ ΄ -. 

πωτείδος οὐλομένας, ἄπολωτιει» 

Ἠος Ίοεο ἈΤατκ]απάιις πα ]]ατῃ 1Π {οία πας 
Ττασαάῖα ἀῑβιοϊ]οτεπα τοροτΙγῖ εχἰςπαί. 
Μακίταα {αππεπ εἶις ἀϊβευ]ίας ενί ἵπ υα]- 
πηῖς, ααο5 αἀθοτ]ραίπωια5, νθιδίθας. ἵδηπα 
τοῦ ἐλπὶς, Υ. 786. Ῥτο φίβῳ Ματκ]απάας 



ο... ο. μη 
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Μητ ἐμοῦ, 

785 Μήτ᾽ εμιοῖσι σέκνων τέλνοις 790 

Ἐλαὶς ἄδε ποτ ἔλεοιν 

Οἵαν αἱ πολύχρυσοι Δυ- 

Ἄθα ιο πη]Ηῇ, 

Τδδ Ναφιε πιοῖς ΠΏοτογυπα Ηροσῖς, 

Ώας 5ρ65 παπα νεπίαί, 

ΘΩιαἱοιη ἀῑνιος Τα, 

αἆ πο Ἰοσιπ οχροσιῖέ οἱ τιν λέέ, ααῖ 
ν. 89. ορίῖπιο οπιοηάανῖε: σχήσουσι. ΤΠ 
το]ῖααῖς τοσοίε εοπδιαοπάῖ ἹΜατκ]απάϊ 
4οπΊοΠ οί 5ασασ]ία, 16ο αΙάσια Παά1εῖο, 
Μιςσταν!ϊ Ιπσεπῖο πη]έητα ρτα δε. Χο5, 
ας» ἆθ α{τίαδαε οοπ]θείαχῖς πηοποτ Ρο5- 
οἵπέ, οοπςι]έο Ῥγαἑογπηι«οπίος, Γαςἴ]]Ιπηατη 
ΠΡΙ οοπ]θείυτατη Ρτοροπίπηας5: 

Ἂ ”/ ΔΝ 3 , ’ 

Τίς ἄρω µη, ὑπλομάμους Ἄθμκας, 
Σ ΄ ρ ὰ. ” 3 .- σέ 

ρυμότα πυρύεντ ἀἁλούσας 
΄ -- 

πωτρίδος οὐλομένως ὠἀπολωτιει 

Οιαῖδ, οι ῥγοριισπασιία ευογδς ραίγίώ ἶσ- 
πε [ασγαπίέία αιιάυεγίέ, οαρἰο πιο. αὐ- 
φοἶχιάσί ὃ ἐρύματα πατρίδος ἀἶσπα Ῥοξία 
ἸουμΠο. ἨΝορίοτ ἵηπ Ώαπας. ν. 1. 

Σό λ ςδ) ΜΗ ο Σο αρ Ὡ ο 
ο(0ἱ μεν σε ευπυςγς 7 εν ουτο χ.ονῦς. 

Βορ]μοσ]ος ἵπ Αηίϊΐσοπε, 190. 

ο 
ποίν πο) ἁμμετέεων 

ἁωώτων γένυσι πλησΏ ή. 

νωίτε μα) στεφάνωµω πύθγων 

σευκώενΏ "Ἡφαιστον ἑλεῖν. 

Ὑιτοῖμας ᾖλπεῖά. ΥΤΠΙ. 575. εαδιγας ἰπῖ- 
ππϊοϊς ἱσπῖθιις αγοεδ νοςεαί. «ὧαεοῦδ. 

786. Ελπὶς ἄδε ποτ ἔλ-οι, Οἵαν Φρυ- 
γῶν ἄλοχοι Σπήσευσι, δις. ] Τη {οίο ἆτα- 

πηαίο πο αξί ηος ἀῑ[ῃεῖ]ῖου Ίοει5 ρε 5ορ- 
ίθπα Υοἵδυ5. Ἐκρ]σαοπε ο] (18πῃ Ὦτε- 
νΙέογ Ῥοίετο ἀθίυησατ. ᾿Ελασὶς ΠΟΠ 5ο]απα 
εἴση][σαί δε», 5εὰ είῖαπα οχερεσἰαίίο, ααῖ- 
πδαιο σεηπογῖς, 5ἶνα δοπέ, 5ἱνθ πια[ῖ. 5ἳ πια- 
μπι δι ααοά εκδρεείαίατ, ἐλαὶς αἰσηϊβσαί 
πιείιδ: εα]α5 εκεπιρ]ᾶ π]ία 5π{. ν]άο 
Οχοςι. 850. Βορ]ος]. ΤταςΒίη. 968. Τμ- 
εἶαη. 'Γγταππῖοίᾱ. Ρ. 694. εᾱ. Οταν. τῶν 
μελλόντων μακώῶν ἐλπίς. ΒΙο ἐλπὶς σοῦ ὦπο- 

λέσθαι επδμεοἰαίίο, Υθὶ πιείι ᾖογειιῖ, 
/οδερµας Απ. ὅιαά. ΤΙ. 15. ρ. 89. εᾱ. 
Ἠιυάροπ. Ῥ]αίο Ώο Ἰιοσσ. 1. Οιοά ἀε 
ΠΟΙΩΙΩΘ, Ἰάοπι ἆθ νοτΏο ἐλσίζω ἀῑσίατα 

εί. υιάᾳ Ἐτίκοῖαη. Η0, 18. ϱρ. 1179. οᾱ. 

Ῥιίδεμ. οί ΈῬΒατπος, αἆ Ραρρ]ς. 900. ἐλσὶς 
Παφας Ἠος Ίοςο δἷε είιις. 

Φοηιίασ: Οἵαν (ἐλπίδα) Φρυγῶν ἄλε- 
χίοι στήσουσι Φιαΐοπι (παείατα) Ίπογέδ 
Φ/γησιπι ἴπιδιίιιοπιέ, νε] δίαίιοπί. 4πεπι- 
αἀπποάιπα 5ργα Υ. 670. στήσοµεν χοθοὺς 
δέ χορεύσομεν «αἰίαδίπιιι: ἔστασεν Ἰαχιὼὰν 
(ν.. 1059.) εδ Ἰάχησε, υοεϊεγαίιδ ἐδί; 
στῆσαι κρουγὴν (Οτε»α 1529. ο. Βατη.) 
οδί κραυγάπαι, οἴαπιαγε; Ίεα στήσουσιν ἕλ- 
σίδα, ἴποίτέιιοχιέ πιοίιώι, 1 οδί πιείιετί. 
[Τ,εσατῖπα σχήσουσι. δἱο ἵπ Ῥαεςπῖς 1527. 
νόσσον σγήσουσι. ᾿Ελπὶς αΠί6ΠΩ, αί 5855 ΏοΟ- 
Ώ1πὰ. οδί, αραιά Ὑσδίεγες Ῥτο εχρεσίβᾶοπα 
Βαευτῖ, οἶνε Ὀοπ], 5ἶνο πηα]!, ἀδιαφόρως Ῥοπ]- 
ές. γενιές. ] 

Λυδαὶ πολύχευσοι, πί ῬαοςΠ. ν. 15. εἰ 
ςρρῖςοίππο: ἨΕΠΊΡΟ οὗ αιπῖ ταπεηία 6, 
ΤΈπιο]ο πποπίο α Πινῖο Ῥασίο]ο ἀοίοττῖ 5ο- 
ία, Ἠσοτοά. 1. 95. οί Θίταῦο Πρ. ΧΤΤΙ. 
ῬΡ. 998. Ἰιγάα νετο Ἠ]ο πηεπιοταπίέαΣ, Ύῖα 
Τάῑα οταί 50 Ἱπρετίο Επαταϊ. ἸΤςίαη. 
Ιπ Ὀραχ. « ιάϊς. Ῥ. 934. 

/απι Ἱίαᾳαο Ώος ορίαί Οποχας: Ἄεηιο 
π]Ἡῖ, Ώσαε Ἡραγργαπα ππδοταπα Ηροσῖς 
απο απα οσεπίαί {ας πιεί», απα]επα ΤΥ- 
ἀπ οί Ῥμιγσυπα πχογθς πηεέιεηί, ἆατα 
εαριῖνα αἱ 5οσνα Τείαπι (εχοπίες, ΙΠίεΥ 
5ο οο]]οαιοπίατ εἰ ἀεβοὈιπί Ἠαρο ᾳπας 56- 
αἀαπέατ, Τίς ἄρα, ὅο. Ματά. 

Ἠιο ἐλσὶς ἀῑεῖειν ἀγαθὰ, εοἀεπαιε 
πηοάο ν. 111. Ιεσίέαχ ἐλπίζειν Ρτο πηείπετε, 
ααεπιαάπποάυτα εἰ ΤιαΠΠΙ νοο. 5ρε» εἰ 5ρε- 
γαγο 5αχρατο φο]οπί. ἨΜι]ία ἆᾳε Ἰος Ὦ. 
ν. δι ἀἹεριίανί αἆ Τταεβίη, Υ. 111. 

Ἠορίπ. 
787. 55. Τία Ίσο παείτα εοπδ(υῖ ]αῦοί 

ἨΠεαί]. 

Οἵων αἱ πολύχευσοι Λυδαὶ ἀαοίγ]1ῖσιβ ἰεἰταππείογ. 
Ρεγῖοά. ὑγασμγεκία]. 5. 

Ρει(]λεπαῖη]. {γος]. 
Στήσωυσι παθ ἱστοῖς μυφεὔσωι απαρθβίΐοις ἀἷ- 

ο Ἱπείεγ. 

Ραδῖς απαρᾶ5:]εᾶ. 

Καὶ Φρυγῶν ἄλοχοι 

Τάδ ἐς ἀλλήλως. 
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δαὶ καὶ Φουγῶν ἄλοχοι 
Στήσουσι, παρ ἱστοῖς µυ- 
ευσαι τά ές ἀλλήλας" 796 
να ”.5 / ή Τις ἄρα µ ευπλοκάμους πθριοις». 

Ἐ{ πχογες Ῥηῆγγσαπα 

ἨἩαβρερυπέ, αἆ {εἶαπα «οἱ]οηεηίος 

ας 1Π{ϱΥ 5ο56: 

Ωµμ]5 Ῥεπο «οπαρ ἔοτιπα οαρΏ]ογαπα 

Δά οἵαν 5υβαιιό1ί κατὰ, νε] διὰ, οἱ στήσου- 
σι τοαῖι ογαἱρπίμγ, ππείαρµοτα αὖ ατίο 
τεχίοτῖα ἁμεία, Που, 

Τ87---Τ90. Ὑετοα νι]σο.Ἰεσιπίαχ Ίος 
οχά(πε: 

οἵαν οἱ πολύ Λυδα) μα) Φρυγῶν ἆ «ν οι πολύχέυσοι λνδα/ αἱ Φευγωῶν ἄλοχοι 
΄ Κα... λα -- “. , ΄ 

οτήσουσ!, παθ στοις μυφεύσαι τάδ᾽ ἐς αλλήλως. 

Έρο νοτο Τη {οχίὰ 5ομ {15 5απα Ἠ οα(λ- 
Ἠπη. Πορῄῃ. 

89. µυθεῦσαι.] Ῥτο µυθοῦσα. Ἠπο 
οηρίητα, οἳ δαπα σε, Ῥτούαί π Ίδια Εαΐςςο 
βἴπηρ]εχ ΥΕΙΡΙΗΠ μυθέω, (ος πο ηοὶ ἵῃ 
εοπαροβΙ15 ΠΙΠΟ ασΠΟΦΟΙΗΣ, μυθεύω 06Π- 
ος οσο: ἵπ Επὶρίάο. αγ. 

στήσονσ,.] Ἡροείῖο5ο Ἐγτνν]ή ας: ες Τιο- 
ΡεΓΕΠΙ σχήτουσι. ὶς Ιπ Ῥαος]ς ν. 1590,5. 
νόστον----σχήσουσι. Ἔλπις αὐίσπῃ, τις ας 

ὨΟΙΗΤΏ ο5ί, αρ Ὑοίρτος Ρτο εχερεςία σπα 
Γαττῖ, θἶνο Ῥουί, εἶνε τηα[], ἀδιαφόρως Ῥο- 
ΠΙέμγ,” στήσουσι ΙΑΠΛΘΗ {θ{1ΙΥ μζνων στήσας, 
ΒορΏ. νά. ντ. 709. Ά[ω. 

Τ91. στίς ἄρα μ᾿ εὐπλοκάμου: κόμας, Ἔρυ- 
µα δακρυὀεντ’ ἀκούσας, διο.] Ἠσας πο Ῥος- 
ευπί ΙΠπίε]]]σί. Ῥτο ἀκούσας (οάΐϊσος Α. 
Ῥ. Ο. ανυσας. 1.ερο, Τίς ἄρα μη οὐ πλ,- 

χώμους κόμαε, Ῥεύμωτα δακρυόεντ ὠνύσας, 
Πατρίδος οὐλομένας, ἀπελωτιεῖ, Διά σε σὰν 
κύκνου δολιχαύχενος γόνου: Οἶς ποπ οἶη- 
οἴιπος εοιώ, Π[Γισίς ἰαεγγπίς, 1υεί1εί, 
Ραΐτία Ρεγοιπίε Ῥτομίεν (νεὶ εν) τε (Ο 
Ἠε]επα) [ίαμι ευαπὶ {οπισιι-οο[ζμη-]ια- 
θεηεῖς ὃ Μ” οὐ θδί ποποργ]]αῦπα; ἵπ ἵη- 
{ετοσαίίοπο, τί Ἠῑς, του». Τ99. Βορ]ος]. 
Α]αο, 642. Ύοτα ο]ὰ» ο]]δίο οσί ΜΗ ὐ πλ.- 
χάμους: πάς οχ 5ΟΠΟ ΕΔΕΗΠΗ µ᾿ εὐπλοκά- 
ους. ὨΒΤΏ ϱ᾿ οὐ οδί µε οὗ: αἱ η ποΏ ροίεςί 
1ρῖ οἰάϊ. Οαἱπιασμις Ίμαναστ. Ῥαἱ]αᾶ, 
ν. 63. φρώζεο μ᾿ οὐκ ἰέλων τὴν βασίλειαν 
Ἴδμε. Ἱία οὐἵέαχ, Ῥτο μὴ ὂκ ἐθέλων. 

Ἡλοκάμους χόµας (Ί)ογ. ῬΡτο κόμης) ιέ 
πλοκόμους σριχὀε, Υ. 1498. πλόκαμος σοι- 

χὸ5, 3 5ε]ιγ]. Βορί. Τ1εῦ. 670, βοσσρύχους 
κόμης, Ἠε]εῃ. 12324, πλύκαμον κόµῃε, Ἐ- 
]οείν. 1071. 

Ῥεύματα Σδακρυέ εντ) ἀνύσαι, Γζιαιες {αστη/-- 

΄π0805 σ[[σσγο, νοὶ είστε, εδί Ιαογγπιαγί » 
αιιοά ο{]ογίγ Ρο νάµατα ὄσσων ἐξανύειν νοὶ 
ἐδανύττειν, Ἐοτο, Εν, 694. Θἱς αἷμα ἐξανύειν 
νοι ἐξανύττειν, εἰίοεγο, Τρ. Τατ. 1460. 
κατανύειν, Ότοςί. 89. “Ρεύματα δακρυζεντα 

επί πηγα) δακᾳύων, Ῥορμος], Απρ. 814. 
οἱ ῥήζασα λακρύων νάµατα, Τταςμῖη, 956. 

Αρρονΐιο Έδεπγ]ας Ετοπεί]μ. 598. Δακρυ- 
σίστακτον ὃ ἀπ᾿ ὄσσων 'Ῥαδινῶν λειθμένα ῥέος 
Νοτίθις Ἐτεγζα σπαγαῖε. υρῖ Ῥεμο]. ῥέος” 

ῥεμα. Ὑετδιις αιίοπη Επρίαϊς, “Ρεύματα, 
ὅ ο, εί ἀαείγιίοις ἐφθημιωερής. Νχσῖῖας 
ἀῑκίσαι, Οιῖς {αίία ]απάο Τεπιρογοί α {α- 
οτηπιίς Πας ἵπ εοπ{οχίΊπα {μίο αἀππϊαϊ 
Ρομΐδεοπί, οΡΙΠΟΤ. 

Διά σε τᾶν κύκνου γόνον, ο5ΐ, διά σε, ὦ κύ- 

Ἓνου γόνε, { ν. 8256. σὶ τὸν Θες φαΐῖδα, 
Ρτο, σὲ, ὦ Θεᾶς παῖ, οἳ ΙπΠαΙπισοτα (αλα, 
Ὀνπο]γοῖς ἵπ οοπηρος!ίοπα νδΡΟΓΙΤη, 1Π 
Ῥαπο ογάίπεπα τοδϊρεηάα εσί, Τίς ἄρα μὴ 
οὗ ἀπολωτιεῖ σολόκαμον κόμης, ἀνύσας ῥεύμα- 
τα δακρυζεντα, πατρίδος οὐλομένης διά σε, 
σᾶν γύνον κύκνου δολιχαύχενος; διά σε Ἠῖο 

φυπηῖ Ροίθ»έ Ρτο σοπ]ιΊνο δώ σου. Αὔξᾳιπθ 
σῷ Οο4ἱσιπῃ ἀνύσας ῬΙο ἀκρύσας, Πής Ἰουις 
ππιπιατα τοδυῖ Ῥοϊμ]δρεί. οείετα Ποῃ 
αάθο ἀῑβιεῖ]α εταπί. Ἀ]ο]ίας {οτίο ἀῑδεῖη-- 
6ιετείγ, Διώ σε τὼν κύκνευ | Δρλιχαύχιενος 
γόνον. Ὁ{ί Ῥτίοί νετδις (του]αϊεῖ, Ῥοδίθτίογ 
Ἰατηβ]ς, Ρας 6556. Μαγχ1. 

Τ9]. 55. Τ,εσεπάωπῃ, πὶ {α11ο: : 

τίς ἄρα µ’ εὐπλογάμον όμως 

ἔρυμα, δαἈενόεντ ὠχοῦσανν 

πωτείδος οὐλομένας, ὠπολωτιε]: 

ἵ, 6. Οιεῖς πι, μαϊγία ευεγδα, θεπο εοπι{ας 
οοπι(ό υεἰαπιεπέι, Πεὐίεν ε]ιζαἑ αιε- 
6 ἔρυμα Ηεσγς)ῖις Ιη{εΥ αἰῖα Ρεί κάλυμ- 



1/ / 

Έρυμα δακρυθεν 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ. αι 

3 3 / 

τ ὀγύσας 
/ἃ ” / 3 ο 

Πατρίδος ουλομενας, ἄπολωτιει, 
. /΄ 

α. Διά σε τὰν κύκνου δολιχαύχενος γόνου : 
] 3/ 

| 705 Ἐ/ δη φάτις ἔτυμος» 900 

ὙοἸαππο ΊάοΓγπηοςα ο]α]απίῖ 

Ῥασία ονογρα, αγε]]εί2 

µα οχροηῖΐε, οἶνε Ἠιιπς 1οσ1η, οἶνε αἴαπῃ ς]- 
ΩΊΘΠΗ, γθβρΙεῖεης. ὦχοῦσαν Π]μδίτατε Ροίθ- 
ταπέ, αµα: ο]ίανῖ αἲ Βμαπὴ. ν. 1564. οὔλο- 
µένας ΠΟΠ ΤΩΤΟ ἀείεδίαθίενι ισήβσαί, 5ο 
Ἠϊο ευδγδα ΙπίετρτείοΥ οκ ΤρΗ15. ἵπ Τα), 
γ. 1110. ἀπολωτίζω Ῥτοῦα νοςχ ο5έ, εχσίαί- 
ᾳαᾳ ἵπ Νορ ΒΗρῥΙ. ν. 459. αδί οἰση]ῇ- 
σαΐϊ οτοεἰ]εχιἱδείπια φιιώφιιε εἰἰσεπίεπι αε- 
πιοίεγο. «ΟΠ{εΥ «Ἠὴδολγ]. Ῥαρρῆς, ν. 970. 
ωρί Ἰοσεπάιπι πώρεστι λωτίσαι σε. Εις 
αιίοπα ποϊϊιοπί πια]]ας Ἠ]ο Ίοειι5. ἀπολωπί- 
σαι οἴίαι οκ Ῥορμοσ]α ο]. Ῥομας ΥΠ. 
φοεί. 44. οἱ ΙΤ ἀπρλύσαι πίέ ΣΥΠΟΠΥΙΠΙΠΙ 
εοπποσθί. Όσετο Ἠῖο ἀερίεία εοη{οχ Βερί. 
ο. ΤΠεῦ. ν. 555. Μιςσ. 

ἹΠατκ]απάπη, ἴπ τολ(αἶ5 ει έαγ Ἰοε]ι- 
Ίετας, αυ Ῥγαίοτοα Ἱεσῖί μὖ ὑπλοκόμου:. 
1. 6. μὴ κπαλλιπλόκους, χόμας, ΡΙΟ µ εὖ- 
πλοκάμου:, Ἀΐηια ία νοτιῖ: Ο 06 αοῖρά 
πσ]ιέ αἱε δε]. σεδοζιήισετι Ἰιουρει πιῖί 
ΤΠΕ ἱδδοτι αἷε Ηατισοτι πιείπετιεῖν τυέτι]ι 
11πδο” Γαἰεγίαπα τωιετσοἰί, αὐδολιποίάε ἕ 
ἀεϊπείωεσεπ, 0 Ἰουμίεν 5 Που[ιαἰδίσίετι 

βουαπδ/ Ἐδο νετο {απίαπι απΦτεραΠα 
οΠιιά ορ[ΠοίοἩ, αιιοά Ῥτο νοςς δακρνόεντ᾽ 
ευὈςεί{αθτθπη, Ώθ(ιιο Ὠοσαγα η Πο ΡΟΡΣΗΤΗ, 

της πηα]]ο (ε]. ο αεοῦς οπιοπάαΠοποθτη {- 
οϊ]ἵππαπα Ῥτα/ογα. Πορ. 

709, Ἔρνκα] Ἄθεθσςο οί αέ Πῖς 5ἷέ εχ- 
ΤΟΥ; νε] επίπαι ]εσεπάστη ἐρύματα, αιιοἆ 
Ῥτασῖρια νο]]οπῃ, οί Ἱα ΜΠίοπας Ἱεαῖε, 
νε] δακουόεν οοτίο 5ἵπε τ Ιεσεπάιπη 4ποφι1θ. 
Ὀιροτία5 ]οσίε ἔρημα, να] ἀῑοῖς «ἲ ἔρυμα 

τοιῖηθας, εὐπλοκάμου ἱεσοτπάωπα; ἀε δακευ- 
ὄεντ αωίειΏ πο γεῦ. Ῥεα]σετ 4άοᾳαε ἔρη- 
µα Ἰεσῖε, «οἆ 5ο Ἠαιιά οχκρ]σαί,  Βτοάσιας 
ἔρυμα εχροπῖί αγοοπι Ίγο]απαπι; 5εὰ α0ί 
Ἰοᾳπεπάιπα ο5ε, δυο Ίπογε 5ἶλεί. Ἓρημα 
αα]ά Ἠ]ο «Ιση]βσσέ, πορεῖο; ἴα νεχο Ίοεμπα 
Ίεσο εί αχροπο :----Τές ἄρα μοι εὐπλοκόμους 
Σόμας ἄπολωτιεῖ, ἀκιύσας δηλονόσι τὰ ἐούμα- 
σα δακρυύεντα τῆς πατείδος οὐλομένας. Απο 
λωτιςῖ αμΐίεπα Αῑῑοε Ῥτο ἀπολωτίσει: εἰ ἀε 

Ῥτορίοι {ο Ώαπα εγσηῖ 5αρειρῖεπ{ῖς Ίοπσο «ο11ο: 

τοῦ Φἱ πηοᾷο ΥοΓᾶ οδέ {απ18. 

νογΏο ἀπολωτίζω υιάς, Ύας πος αἆ 51ρρ!. 
ν. 459. ἍΒαγπιέδ. 

ἀκούσας.] Ὀϊίεταιε Μ5. οἱ ΤΑΡ. Ἑ. 
ἀνύσας. Ἁ{ιδα. 

Ἠεαί]μ. οοπ]ίεἷξ πήματα δακρυόεντ’. 
Ἀεεί. 

Ἐοτίο, ἔρυμα δα κουόεν Σλώλυσαν, φιιοᾷ ἀ4ε- 
ἐγα]ιεξ οοπιαπι πιμί ῃογαπὰῖ, ζαεγηπιοδαπι 
γοριέσπιασι{ηηι ευθγδ ραϊτίώ. Ιεῖδ. 

Το99, 5. Βορ]οσ]ος ἵπ Απάσοπο, ν. 190, 
ἀῑοίε: σρίν ---- στεφάνωμα πύργων πευκάεν. 
Ἡφαιστον ἐλεῖν. ϐΟ]. ζαεοῦσίας εἴίαι Ύπ. 
σπα, αυ Έτ. ΥΤΗΙ. 9τὸ. απεθδ νοςαί 

σαδιγα5 πμεῖοῖς ἱσπιίδιδ. Έµ.τε που ορα5 
ο5ί εοπ]οσίιτα Ἠοϊςκῆ: Έρυμα δανρυόεν 
κλώτυσαν, φιοά ἀείγαᾖεξ 6ΟΠιαπι πῖμῖ Ρίο- 
γαπέζ, ἰαογιπΟδΙηι ϱγορισπιασι{ιήι ΘΥΕΤΦΕΡ 
Λαρς. Νε] εδ»εῖ, σήματα δακσυόεντ’, 
πὲ Ἡ οα μίας εοπ]ἰοίε.. δσφας νοτο Ίάγεπες 
ποι. οὐβοτναριηῖ, ἔρυμα δακρυόεντ᾽ πυ]]ο 
πηΟ(Ο δί1γο Ῥροβ56, οί ναι οοτσοπάωπα 
ἐεύμωτα 2. (αιοὰ ἩΜϊοπας οί ΈῬατῃε- 
οἵις πια]απ{.) γοὶ ἔρυμα δακουζεν, Ἡὲ Ὠε- 
Ιςκίας οππεπάανῖέ, ααοά {αεπαε Ῥο55εί 
αἀπα]εῖ,  Ὀυαροσίας ]εσῖί ἔρυμα ---- εὐπλο- 
κάµου νε] ἔργκα, (αὲ Ῥεαϊϊσοεν, ααϊ (απιεπ 
«ο ποπ εκρ]ισα.) Ομίά Ἠ]ε δῖε ἔση- 
μα, 650 «θα ἃς Ῥαγηοσίας αἆ Ἡ. 1. ποπ 
Ἰπιο]ῆσο, Ῥτοάσις 5ιῦ ἔρυμα εοσῖεαῖ ατ- 
οὐπι Ίπο]απαπι, ΠΜ]. ἔαππεπ ἆᾳς Ιεοῖοπε 
]οοῖ πποποί. οαπι ἆε 5Ιησυ]ῖ5 νετρῖδ, εασα 
αῦ αἰῖς «αργα οἶπί εχρ]απαία, Ῥαυσα αάάᾶ- 
ΤΏ5. ἔρυμα διύάας οχροηΙί Ῥει ἀσφάλισ- 
µα, τεῖχα. Ἡ. 80Ρία ν. 153. ἀπολωτίζω 
αιίοπα Ῥτορτίε εδ {οι εωτὶρδῖα5 «.τρο, 
Ἱήης ααοάνίς στατπεὮ αιί Ώοτοη]; οί βσιι- 
ταίθ, «ο]εσίίοτες Ἠοπηίῖπες πθςς ἀθιπεῖο. ὅ. 
δρρίίο. 469. οοἱ. Τοτ. ὦπολωτιεῖ εδ Αί- 
Ώσο Ῥιο ἀπολωτίσε. Οπείεταπι εοηέεγας 
Α9ςοΙγΙ. Βερί. ο. ΤΗοΡ, Υ. 635. 5ᾳᾳ- αβί 
Ο]οτας οταοπο ΠαΡΙΙ σαἱαπ(αίες τοῖς 
αυ Ποφῖδις εχρασπαία Ρειδεςυ, 

κ. ΗΟΡ/. 



22 ΕΙ ΙΠΙΣΟΤ 

Ὡς ἔτυχε Λήδ' ὄρνις)ι πταμένῳ, 

Διὸς ὁτ ἀλλάγ»η δέρας" 

Ετ ἐν δέλτοις Πιερίσι 

Μῦδοι τάδ ἐς ἂνγρώπους 

800 Ὕνεγκαν, παρὰ Λαιρὸν, ἄλλως. 805 

Ωιοά Τ,εάα {ο ρεροχῖ{, αν] νο]απίῖ, 

}ογίς αααπάο Ῥογταηυίαέαπα οδί οοτρι!5, 

Φΐνε ἵπ {αὈι]ῖς Ῥιετιάμτη, 

Έαυα]α Ώωο αἆ Ἠοπηῖηος 

300 Τι]ογαηέ Ιπίρπιροςίϊνο, οί {6ΠΘΥΘ, 

794. Τὰν κύκνου γόνον] Ἱ. 5. Ἠε]επαπῃ, 
}ονὶς ἵπ οἴογεπι εοπνετ»ί οκ Τμοάα Β]ίαπῃ. 
Ῥιάρεϊς Ἠαπο {αρι]απα ο]εραπί οατηῖπε 
τα ςο αΧΡΓΘΡΡάΠΙ ΤΠ Ῥοδηλαίε ἀῑείο Ατίοη, 
αἆ ντιπ, οοπποηίο «γσοπαιέίσα, 
Τεδαίσα, Τγοίσα αἱ Πἰαάεπι ῥατυαπι, αᾱ- 
ἀῑίο, ἵη Ἠγπαπο νἱάς]. «Σγίιοπίς ὧς Ιλίοδευ- 
δ.  Λαγπεδ. 

Διὰ σε] ΤἸπάε αὓ Ἠϊ5 νειδῖς οί οἵα- 
«άοποπα οοπ(ηιιατῖ, ΏοΠ ΓοπαΙπαταπα Έχου- 
ἁἆαπι, «ρηςεί Ώτεν. «3εεί. 

Τ94, 5ᾳᾳ. Οταίίο Οοτῖ 5ο αἆ Ἠε]επαπι 
εοπνογεῖέ, ᾳαα]ε» ἄποστροφα) ἂἆ ρεγ5οηας αὐ- 
«υηίο5αριιά Ῥοδίας να]ἀε 5απί υβίίαία.. Έα- 
Ῥιι]α, ἆονθτη ἵπ ΟΊΟΓΕΠΙ 6ΟΠΥΘΓΣΗΤΩ 1,οἆατα 
απιας550 αίᾳιαθ οχ Ίλας Ἠ εἰεπαπῃ Π11απη (γόνον) 
εμεοερῖσ5ε, αἆ ϱΎπαπη Ῥοδία Ἠῖο τορρῖςῖς, 
ο5ε ποία. Οἰογὶς ορΠλοτοη ΟΓΠ8Ώ5 ο5ί δο- 
λιχαύχην, αααίρηις «οἶ]ο Ίοηπσο σαιιἀεῖ, 
Ἆος ερ[λείοη ἆςᾳ στυ]ρια5 4αοµο ἨΗε]εῃ. 
1487. τεουττή. ΑΙΠΟΙ εγσπὶ αραιά Νος- 
ἅυπι ορ]είοι α οαπίΗ, αἱ εἶ νι]σο α]- 
Ῥυθραίατ, (1ρ1. Ταυχ. 1104.) ναὶ οο]ογα 
πνθο (Έαεεῃ. 15559. Ἠε]. 216.) νε] Ίουο, 
αρί νογδαζατ, (Έα, 620.) εδι Ρείϊέωτη. 

Μορ/η. 

Το9δ. Εἰ δὴ φάτις] 1,εσὶ Ῥοΐίεδί ΕἰΙπα 
ἨοϊςΚίο, ΕΞ ἡ φάτι, Ῥτορίε 561ΦΠ5, 
Εἰτ᾽ ἓν δέλτοι. «Μαγκῖ. 

φάτις 5. φήμη ἔτυμος, ἀληθής. Ὠιοά 
Ἠϊο οσε φάσι, Ἠε]. 19. εδ λόγο, ααῖ 
ααϊάσπα Ίουιι5 οππΊπο «µπῃ Ἠος πορίτο εσί 
οοπ{ογθηάις. ᾖ1Τδῖ ν. ΙΤ---51. Ίο 1ρδῖας 
Ἠε]επεε νείδα ἸοσαπέυΥ : 

ἔστιν δὲ δὲ 
” ΄ 9 αλ... . | ι) Λ 

λόγος τίς, ὧς Ζεὖς µητεθ ἐπταωτ εἰς ἔμηνο 

Λήδαν, ύμνου µὐρφώμιωτ᾽ ὄρνι}ος λαβώ». 

ὃς δόλιον εὐνὴν ἐξέπραξ᾽ ὑπ αἰετοῦ 

δίωγµα φεύγων, εἰ σαφὴς οὗτος. λόγος. 

Ωιοἆ ΙΙ οδ σαφὺς, Ἡ. ]. ἀῑσϊίαχ ἔτυμον. 
ΤµΙάεπη ν. 914. 5ᾳ. δυπί Ἠας: 

.” ΄ / 

ὅτε σε τέηετο µαωτρύ»}εν 

7εὺς πεέπων δἱ αἰγέροςν 

χιονόχρως πύλνου πτερῶ. 

ἑαρίος ἵπ οἰογοίῃ πιπίαίας ΕΠΟΓΕΠΙ, 
απατά ἵπ Ααιί]απα (παης{ογιπαχί 1βδογαί, 
{ασοτο ςἵπια]αῦαί, μί Ἠος ρταίοχία Τη Τ.ε- 
ἀαᾳ στοτηΐαπα οοΠΥΟΙαΠ5, ο]ι5 απΠΟΥΘ ροίῖ- 
ταίατ. ΑΕ ος Ισίέαχ χοσορίι5 ας {οίιι5 οµτῃ 
οα εοπειι{, οκ πο ααϊάσπα οοπουῖέα 
Ῥαμσαπῖας ({οἱ. 97. ΠΠ. 41.) οναπα ππάτα 
ἀῑοΙε ἵπ (θππρ]ο Η Παίῖτα οί ῬΏμαβα 5ι5- 
Ῥοηςπῃ, αΏῖ ἆπο ονα ρτοίαρα ππθπποταΠέ, 
5οᾳιιοπίε εῖαπι Τυπάατί οοΠστθδδΗ, παπάς 
(αρίογ οί Ο]γίαπιπερίτα, Ῥο]]ακ εί Ἠσ]ο- 
πα. Ἑστορίο ἀερίοίατα ο55ε Ἠαπς ἨΙδίο- 
τίαπα 1π (ΟΤα5ο οατηῖπο Απίοη ἀῑσίο, αἆ 
Τ]ο]οῃ. Ἱ. ]. ος Ἡ. 1. ουβετνανίέ Βατηρρίμς. 
Ὑ. Ἠγσίη, Αξίοη. Ῥο6ί. 11Ρ. Τ].ς. 8. 
Αροιοάοχ. Βιυ]οίμ. 111. 10. 7. Ναι. 
Οοπη. Μγίπο]ος. ΤΙ. 1. Ρ. 94. εἰ 1105. ΙΧ. 
ς. 19. Ρ. 1091. οο]]. Ονιά. Μείαπηπη. ΤΧ. 
109. Φο]ιο]. αἆ Νορίτὶ Οτοςί. 4Τ0. (επι- 
τηας οχΏϊρυῖε Τρρετίας 1π ΏασίψΠοίλος. 
ΜγίΠο]ορ. Ταμςοπἀ, ΠΗορ/η. 

96. ἔτυχις ΛΣ’ ἔρνι ἱπταμένῳ.] αἱ 5ἶπα 
ϱ]ϊδίοπο, ὄονιδ, πταµέν», (5ῖ Ἠ50 νοςθς τεςία 
Παῦοηί, Ώθ(ιε οτί ρεπά τη ὄρνιλος πσαµέ- 
νου) αί Ῥκοςῃ. 90. σταμένας βροντῶᾶς. γεγ- 

απ ἵπταμαι Ἱπιρτουαί ἸΜασίςίοτ,. νἷά. 
Οταν. αἆ Τ.αοἴατ. Βο]αςῖςι. ρ. 539. Έτο 
ἔστυχε (οἆ. Λ.εσνχε: Ὦ. ετυχεν. Ὀαωπι- 
νί Ῥεηπο, 5ἳ 51{ απαραεις. ἀλλώχ η Ῥτο 

ἠλλάώχ-ή, ΟΠ155Ο αμσιποηίο. Ύοίοις, 
Διὸς ὅτ᾽ ἀλλάχθη, δο. θα Ττουμα]εὶ. 

ΠΜαγκί. 

ὧς ἔτυχε Λήδ.] Πιοσοπάιπι, η] {α]]ος, ὥς 
σ' ἔτεμε Λήδ. ισα. 
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ΑΠΒάΌΜΕΝΤΟΜ ΑΟΤΟΣ ϱΟῦΑΔΗΤΙ. 

ΑΟΒΙΠΙ ΕΣ. Ἱσπατας αἰπιπ]αίαγαπα 5θ6ππα παρίίαταπι, ἀππῃ ΔΑ σαΠΙΕΤΗΠΟΠΕΠΙ αποργ]έ, οἶπι ϐο 
4ο ργο]ῖχα ἴπ Απ]άα πιογα εχροδέυἱαέυτης, οαδι ἵπ Ο]γπιπαξίταπα Ιποϊά 1. ΑΡ Π]α αᾳπαςὶ 

σεπετ (πίπγας ςαἱαίαίατς οι]ας τεῖ Ι]ίε ρτοτδις ἵσπατις, ἵπ 4ο] 5αβρίοίοπεπα Πίαπι ταἩῖε : 

ᾳὐαπι πιος {απια]ας οργίῖογοπα τοάάΙέ ἆᾳ ἀεδιπαία Τρμϊρεπῖα: «ᾳ46. 

Πατ Ἱπιρ]οταί Πάεπι ορεπιᾳπε ΑοΠϊμ1Ε, αἀάνοτειις οτιάθ]αίσπα ΑβαπΙΕΠΙΠΟΠΙ5. 

Πις ἀοὶῖς εχεορία πη]- 

Ἠοο 1]ο ἵπ 

5-6 ταε]ρῖέ, εί, πα δἱε αἳδί νία Ἱπρτεάϊοπάιπο, Ργοίοτί. Όμποτας Ῥε]αῖ εί Τ]ο(ῖάϊς παρίϊας 

οεἰεργαῖ, ροτιο απθ(]οδίω πιίδογυπη ας Ίοπρο ἀἴεραν {αέαπα Τρµ]σεπία: ἀθβοί: οο]Ησίίαο, 

πη]]απα σπα ςΙ, απέ Ποποςίο, Ίοοιπι 6556, αδί ν]ο]οπίία, Ἱπιρίείας δὲ Ποεπέῖα ἀοπιίποπέαγ, 

ΑΣΧΙΛΛΕΥΣ. 

Τίου τών Άχαιων ἐν άὸ ὁ στρατηλάτης, 

Τίς ἂν Φρᾶσειε προσπόλων, τον Πηλέως 

Ζητονντό, νι πωῖὸ ον πύλαις ᾽Αχιλλέω; 

ουκ ἐξ ίσου γὰρ ῥένομεν Ευρίσον σέλας' 
Οἱ μὲν } γὰρ ἡμῶν ὄντες ἄζυγες γάμων, 

ΑΟΠΙΤΙΕΡ. 

Τ ίπαπα Π]ο εδε ας (ΤοργΙτη 2 

Οιῖς παϊπϊςέτοχυπι ἀῑσεί, Ῥε]οῖ 

ἘπΙαπα Αεπί]]επα αααγοτο οΙΏ ἵπ ροτίί5 

Ἄοπ οπίπα ααια]{ Ίεσαε ππαπεπηυς ]αχία Εατίρυτη : 

805 ἈΝαπι αἰΠ αὐάεπα ποδίγατα εχρετίες παρατατη, 

96. ς. ιά. Οτεςί. 1285. 55. υὈῖ ἆε Ἠας 
1,εἶεε {αῦὈυ]α 5ετΏῃο 65. Ἠεϊςκίας Διὸς 
εοπ/αηΏς]έ ΟΠΠ Λήδα. ΠΒΗορ[. 

98. ΤΠιρίσι] Βτοάσα» Ιπέετρτείαίυτ 
ροδθῖοῖς ασ {αυπ]οςῖ.  Ριετῖἆάες ΎΠιιςα» 
απεπα {ασῖαπίδ ΡΒαρίαις Πας Ῥοδία Ίπνο- 
σαπί. Ῥ. Ὑϊτσι]. Εει. ΝΙΠΙ. 65. Οοπί. 
Ἠερίῖοαάϊ Έργα ἹπΙάαπα, Πρίααε Τηίετρτγείθς. 
Τηΐα ααοᾳάε ἨΠαδατιτα Παταπὸ Πέ πΊρῃ- 
Πο, ν. 1041. Αάάο Νεά. 8698. Ἀοπιεα 
βεεθρετιηπί α Ῥϊετία πποπίε ἵπ ΜΠαοράοπῖα 
«το, αλδῖ α ἆονε εἰ ἨΤπεπιοδγηο 5ιπί Ρτο- 
ετραία», ν. Ἠεσ]οά. ῶμοος. αρα δηᾳ.ἡ, ος. 
Οτρμοί Άνποπαση τ τδ. ἵπ ἨΤιξα. Πορῄα. 

800. παρὰ καιρὸν, ἄλλως. .] Ππίεπηροςεῖνο 
---Γηδίτα. μύθο, Ππατταίοπες, {αβι]α». 
«Τάδε επῖπα ἀῑσιιπέατ ϱαπετο Ὦ605. Ίοσες 
εί πΊοτος, αποπίανα απηιαἱδεϊηῖς (επηροτ]- 
Ότις οπηηῖα οαγπηπίρας Ῥτοίεντῖ 5οἰἱεῦαπτί, 
Τμεοσοπία, Οοδπποσεπία, ἩΗΠςίοτῖα, ἆος- 
ατα ΤΠΟΓΙΠΑ οί Ίοσος, Μαξα νετο Ρία- 
5Ίάᾳς Ῥοΐσεος οταπί. Ἡ. Οε1Ι. Ἠειπιαπη. 
Ἠῆγιπο]ος. Ἡαπάν, Ῥ. 1. ρ. 199. 5ᾳᾳ. 

Ηορῄα. 

801. 5. στρατηλάτης, στρατηγὸς, ν, 5αρτα 

αἆ ν. 645. τίς ἂν φράσειε, Εογπιία τα 

αραιά Εππρίάσπι, 5ἵ ααῖς αἰέοταπῃ ααστῖε. 
Ύ. αἆ Ετίρ. ΟγεΙορ. 96. οἳ ΦοΡΗ. Εοείτ. 
1105. πρόσσσολος, δούλος. διώκονοςε. Ὑ. αἆ 

Ογο]ορ. Υν. 6. ὈὌοε Αολι]α Ῥε]εῖ Β]ῖο 
ν. απ 5αρία 5απῖ ποίαία αἆ ν. 154. οί 
908. Ἀιπο οπµδαπχ εχροπῖς, ος Ασα- 
ΠΠΕΙΩΠΟΠΕΙΩ αμ αταῖ, ΠΗορ/. 

804. μένομεν Εὐρίπου πύλα..] Τη πηατσ. 

Βατηθς. σπύλαι; νε σέλα». Ίου αΙάππαπα 
οἶπο ἀιιδῖο ΥΕΓΙΤΩ θ5ἱ. µένομεν πύλας ΠΟΠ 
Ρα(ο 6556 ταουπ. αγ. 

Εὐρίπου πύλας. ] 1,εσεπά τα Εὐρίπου 

αλ κως αάξ Ὠαρθε 1 πιατσίπε Βατηεκίατα. 

Οπαπᾳαη ηῖςι Ργασάσγοί ἐν πύλαιεν Εὺ- 
Είπου πύλαι ἀε[επάί Ροβρεί εχ ᾽Αναύρου πύ- 
λαι, Ἠετο. Επ. ν. 989. Μις. 

Ῥμιο Οταειπα ΠΟΠ 556 ο. πύλας. 
Ωµατα νυῖχ τοε]ϊσίοπεπι ἆωςο, Ιεοίῖοπεπι 
σέλας Ιπ ἴοχέυπα τεοίροτε, {αεΐ]εαμο εσέ 
Ιπίο]]οσία, αποπιοάο εκ 5ιρετῖοτί Ροίπε- 
τΙέ τερεῖῖ πύλας Ῥτο πέλας. Οὖνκ ἔξ ἴσου, 
Βεπο Κοεµίετας: ἴπ ιπιαίείεμενγ α5ιπς. 
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/ 

Οἰκους ερήμους ἐκλιπόντες» ἐνσάδε 
ο 2/ α 3 

Θάσσουσ ἐπ ἀκτάς' οἱ ὃ ἔχοντες εὐνιδας, 
32/ α/ Ν ε] ’ ,υ 

Απαιδες' οὕτω ὄεινος ἐωπεἝτωκ έρως 
.- -ᾱ / -- 

΄Ἔλσδε στρατείας Ἑλλάδ., οὐκ ἄνευ «εῶν. ΄ 
.- ε ιτ 

810 Τουμιὸν μὲν οὖν δίκαιον» ές λέγειν χβεων' 616 

Ἐε]ῖοιῖς αἀϊρας ἀεσογιῖς, Ἰ]ς 

Βοάοπέ 1π Ἰ{ογα: α1 νοτο Ἠαβεηίος Ίχοτος, 

Έ Ἠλεγος. Τατ νεΒειπςΠ5 ΑΠΠΟΣ Ιπο]αϊ 

Ἄοη 5ἶπο ἆς Ιπ Οτασῖατα Ἠα]ας εχροά Ποπ». 

810 Ουοά Ισίιχ ]α5 αἆ πο Ῥετῆποί, 14 οροτίεί τηε ἀῑοετο: 

Ώο Ἐτῖρο ν. 5Ἴρτα ν. 1]. «166. 1ΠΗΓ, 
815. 1294. Ἠορβι, 

805. ἄξνξ ἀῑοίαχ ἆοᾳ Ἱαπιοπίο, οσοά 
πΟΠ οδέ Ί1δο αἀπποίιτη, απάε 4ᾳς ϱο αἁΠ]- 
Ῥοΐτ, ααῖ ΠΟΠ (οποίατ οοπ]ασῖο, απο α- 
ἀῑεαχ γόμµων, αί Ἡ. Ἱ. εἰ Ἠρρο]. 1425. 
αΠΡΙ λέκσρω», ἨΤρρο]. 548. νε] εὖνης γα- 

μκλίου, Ἠ]οά. 671. ναὶ οιἵαπα θἹππρ][οῖίογ 
Ἰοσῖέειχ, αἱ ΒαοςἩ. 685. αποά νι]σο Πε 
ΏαΤΏ 5ἳ {α]ο νοσαβ]απα αἀάαχ, Ἠος σπλερ- 
νάξι.  ΑΠα Ἠη]ας Ῥ]εοπασιηϊ οχεπιρ]α 
ἘῬαγηοσι» οχοανΙε αἆ Απάτοτη. ν. 610. 
ΒΙΙΡΓΑ ΥΟΤΡΙΙΤΩ Ίχας ἵπ Το ΡΤΟΡΓΙΗΠΙ ζευγνύ- 
ναι Ἠαριίπηι, Ὦο Ἰ. ν. ἄζνξ Ῥ]τα ΤΏΟ- 
πυί Ῥ. Ἐοερροπ ἵπ ΟΥ. Β)Ηππρη]οςς, Ἐ. 
9, Ῥ. 161. ν. 698. Ν. 1Π/. 907. Ηορ/Η. 

807. Θάσσουσ᾽ ἐπ᾽ ἀκτάς') Πεειῦ, 56. 
Ὀώσσουσ ἐπ ἀκταῖ. ἨΠοςίο ἐπ᾽ ἀκταῖς, 1 

ἱήογε: ἐπ᾽ ἀκτὰς, α ἰμδ. 1ρΗ. Ταν. 
ο79. Εντ) οὖν ἐπ ἀχταῖς «λάσσεστον. Εε]οῃ. 

59. ἨΜένεν ἐπ᾽ ἀκταῖτ. Ῥοτυί 4αοςπε 

5ογῦοτο ἐπ᾽ ἀκτης. Μαν. 
Ἄι]]α ταίο τεάϊ Ῥοΐος, οι Ῥοδία 

ορ ρῖ Πανοπέυ πια πηοπῖο Ἰαποίος, 5εά 
Ἰηοτῖς ἀοδιπιιίος, ΟΡΡΟΠΟΥΕΙ. Βί οηἵπα 
5ἶπο πῃασπο Ἱποοπητηοάο αμεςςο ἀοππο πο 
Ῥοΐρταπε, πη]ίο παῖπας, ααἷρας Ηρογί ρτα.- 
ἵετεα εἀισαπάΙ εί ρτοίεροπᾶϊ ογαπί. Τεσο 
Ισῖσαχ, Ὡί υπάεηυαφιιε ρετίοςία δἷί ορρο»ί- 
Πο: 

--- -- οἱ 5) ἔχουτες εὐνίδας, 

Καὶ παῖδας" οὕτω δερὸς --- --- 
Ἁ{ιςσ. 

Εὐνίδας] Ψἱάε «αρτα αἆ ν. 597. 

Λαγπε». 
807. 5. «»ώσσουσι (κα»ίζευσι, αὲ Μοἆ. 69.) 

κεβγ]ις Ασαπῃ. ν. 196---905. Ῥεπε ἆθ- 
5επῖρδ! εί (επηρερίαίοπι Ἱείατη εί, φας οβὺ- 
εεΠ{, οβυδας {ΓΙδΙςδῖπηας, Φοὰ ΠποςςΙο αΠΠΟΠ 
Ῥορ5ῖΐέ Ἰεοίίο νι]σαϊα τοποτϊ, Ἡέ οσο ορί- 
ΠΟΥ, ἀαδίάεγῖατη ο55ε Ροίεςί Ἠαιιά οσῖσαπῃ, 

απος 5οπτο ἀοθοπί, ααἴ φμἱάσπα μχοπῖθς, 
ποπά τη Ίτετω Ἠροχί ραυάοπί. Ίσο οἵτα 
εχρετίοηίῖα οὐροία5 Ίος Ιπ{ο]]οσχϊ, οἱ οαιι- 
α5 ἀοσιά στ νο]ιοπησηΕἶς Ι5ίο ἵτ δίαΐα ο αῖς- 
ας Γαοῖ]ε ροτερ]εῖοί. Οσ Ίος ορρορίο 
ΠΟΠ ο5ςοί, αλ ποπ 11Η1ΟΥ68. ιαὐοχί, 
{σί(γ γιοι αι υδ[επισγιίογ «01118 ἀεδίάεγίο 
οπιογίιὴ, α)ἰέ ΙΗΤΟΥΘΝ ᾖαθεχιί, πιό {οι {ρο6-- 
γ05, | υαίάο ογιοἰαπι(ι ἹπογΊέηι ἀοδίαεγίο ὁ 
Ώε ν. εὐνίε, ν. 5µρτα ν. 297. Πορ. 

808. ἔρως το[οντῖ ἀοθεί α στοατεία», ϱχ- 
ΡοάἹίοποιη ῬεἱΙσαπη, 4ο 419 ν. ν. 5αρτα αἆ 
ν. 490. ὨΠ Ἠαπο εχρεάΙομονη Ἱία Ποτί 
νο]ασγαπτ.. Αλλος Ίαπς {οίαπα Τοίη ΟΡΙΗ5 
Έλουγυπη «55ο αὐ{ιΠηΕΙ. ἔρως ΠΟΠ {απίμτα 
ο556 απποτοτΏ 5εά αποάσυ πας ἀοδιάστίωπη, 
ουρίἀαίεπη νεμοπποπίεπη, 5αρτα Ίαπα αἲ ν. 
208. πποππηας. Γαἰίς αιίοπα οωρίαίας 
Ρτορίοτ νολοππεηίίαπα Ῥεπο ἀῑοίέιν ἐμπίπ- 
σειν. ἔρως ἀτ. ἐμπίπτειν στρατώ, Ἠδε]γ]. 

Αρατη. ν. 501. Πομῄι. 

809, Ἑλλάδι γ’, οὐκ ἄνευ Θεῶν.] Απαρας- 
{15 Ῥτο αματίο Ῥοάς. βῬεα]ϊσοι, 'Ελλάδ 
οὐκ ἄνευ Θεῶν. γι]σαίαπα ἐποίαχ Βαγηρςίας, 
οά. Β. οπ(1{ οὖν, ν. 810. Λατ. 

Ἑλλάδ' οὐκ] Μ. Ὦ. Έταί. αἆ Πεει». Ρ. 
εἰχνί. Βιγή. 

Ελλάδι γ’.] Ῥεπ]]σετ “ΕλλάΣ, ααοᾷ 15 
Ῥ]αεστε ἀεροι, αιϊ απαραςίος ἵπ αὐατία 
5ο ἀο ποπ Εεταπί. Λας. 

Ἑλλάδιγ] Βεα]σει Ἰορσῖε 'Ελλάδ᾽, πᾶ- 
σὶ5 εχ ποια: 5εἆ ΠΟΠΡΠΙΠΩΙΑΠΩ ἴπ 41αΓ- 
{ο Ίοεο απαραρίιις τοροτίεατ. 1αγπες. 

810. 5. Τοὐμόν] Ο ος αιεἶποί αᾱ---ᾳαοἆ 
ταῖοπο τηοῖ Ρτο Ἰμδίο Ἠαμεο. λέγειν 96. 
Αραπποιωποπί. ὁ χεζζων ει ορι5 ον. 
υπο οἈμδαπι εσροημῖς, 4αατε ΙπάΙσπείαχ 
Ῥτορίετ Ἰοηπσαπα ΠΠρΓατη. ΕΠορ/η. 

8132. Την γὰρ λιπὼν Φόρσαλον, ἠ)ὲ Πή- 

λέα,] 0οἆάᾱ. οπ]Ώε5 Φαρσαλιον, πέ γῆς Φὣαρ- 
σαλίας, ΑΠάΤΟΠΙΩςΠ. 39. εί 5εΠδα εοἀστη, 

ως θα -- 
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Αλλος ὃ ὁ χρήζων, αὐτὸς ὑπὲρ αὑτοῦ φράσει. 
Γήν γὰρ λιπὼν Φάρσαλον, δε Πηλέα, 
Μένω ᾽πὶ λεπταῖς ταῖσδέ 3 Εὐρίπου πνοᾶῖςν 

ἩΜυρωιδόνας ἴσχωνν οἳ µ ἀεὶ προσκείμενοι 

δΙ16 
”- / ” / 

Δέγουσ. ΑἉγιλλευ, σί ενοµιεν; ποίον χρόνον 520 

Ας νετο, ουῖ Ηβϊέαπα ο5έ, {ρςε Ῥτο 5 ἀῑσαί, 

Ἐε]]οιῖς επΊπα ἔεττα Ῥματσα]ο, εί Ῥε]εο, 

Ἴήοτοτ αἆ Παΐας ἴδεος ἴεπιες Ἐυτὶρί, 

Οοπίίπεπς Ἠ]γτπαϊάοπες, αὐϊ παῖμῖ 5ΕΠΠΡΕΣ Ἰπδίαπίες 

8156 Ὠϊευπε: Αελί]]ες, απϊά εχρεσίαπηις2 απαπα Ἰοησιτα (επωριι5 

φόλεως Φαρσαλίας, 1014. ν. 16. Φάρσαλος 
αποᾳιε αρρε]]ατῖ ΡοξυΙ{ γ7, αί Ελευσὶς Υο- 
οαίυτ χ9ὼν, Βαρρῆς. Υ. 1. Ἱ. 6. πόλις. Ἐκ 
Ἠος αυίεπα Ίοςο, εί πωα]15 α]ῑς, Ῥαΐθί, Υο- 
οεπα ᾖδὲ, οἱ, ο55ε Ώοηπε Α4ΠΙςαΠΗ, Ιον ο5ί αΠῖ- 
ας 5γ]]αρας ἵπ Ῥτοπιπήαοπε, οααδῖ ο5ςθί 
4ὅπ. «ἸἨατβ]. 

Φαρσάλιον, Ἡ. Ὦ. Ῥταί. αἆ Ἠεειὺ. Ρ. 
εἰκνῖ, Βιγπ. 

Φάρσαλον,] Ὀίετααε Μ5, εί ΤΡ. ἙῬ. 
Φαρσάλιον Τιοσεπάυπι Φάρσαλι. Απρα- 
ἴετ ΦΙάοη. ἵηπ Απίμο]οσ. Ἡ. Ρίερῃ. Ρ. 
268. 

αα) τὸν Αχιλλείοις Φαρσάλισιν Έλτορα πώλοι». 

Ἅ4μςσ. 

Γῇν γὰρ λιπὼν Φάρσαλον, ἠδὲ Π/λέα, ] Όι 

νεῖςις Π]ς 51ρῖ οοησίαταῖ, ᾳοπαππθς Λ]το.. 
ης ἀῑεῖί, σὸ μὲν, αιιέ φιιῖὰ ο[ιιδπιοᾶί, ἐπέετ- 
δεγεπάτιπι, ἀεοερέις, τι Ῥαίο, ααοά ετοε- 
χεί, σὸ Φάρσαλον Ῥεπι]πηαπα «ΟΙΧῖρετε: 
5εά αυπι Ί]]α «γ]]αρα εί Ίοησα, ΠΟΠ ο5ί 
ορις, υέ αἰηπῖά {α]ο αἀάαίισ, ἴπιο πουρῖί 
νετςυῖ,. Οιοά νετο ρτοάιοϊασ, επ! ϱµ- 
τας (65, 97.) Ῥτο πορῖς »ίαί. -----Ῥμαϊςα- 
Ίοη οοξαπί, Ἑματκα]ία {εοία {γεαιεπίαπέ, 
Έτ ΤεαἩ. ΤΡ. ΝΙ. 55ο. Ἀπιαιμῖς α- 
αποταῖ τεσπυπα Ῥμαϊςα]ος Αολί]]]ς, 

Ἅατπες. 
Έματεα]Ις α Βαῦοπε (140. ΤΧ. ρ. 998.) 

:αἆ Ἴχθος Ῥηιπίοίῖοας Ὠμπηεταίατ.  Εἰι- 
νίας Επίροιις εαπα ρταετ]αρίέασ, Ῥοσίθα- - 
ααε ἵη Αρίάαπαπα (ν. 5πρτα ν. 715.) οἱ 
Ῥεπουπῃ Ἰπβαϊε, Ἡ. Τρποαππα ἵη Ῥμανα]. 
1ρΙᾳαε Ἰπίρρ. Πορβη. 

815. λεπσαῖς --- Εὐρίσού πνοαῖε,] Ῥ]ατα 
ἀῑοῖ ῬοδςεΏέ το ῥεαῖς, 5ἳ οπτα Οοἁἱοίοας: 
ηαπα {εηίοτία Ἰηγγπαϊάοπωπι Έχα εταπί 
Εὐρίπου πέλοας. Ἠα λεπτα) Εὐρίπου ῥοαὶ 
νοςαηίασ λεπσὸς Εὐρίσου αλύδων αριά 
Φααροῦ. Ἠο. Τ. Ρ. 104. οκ Ίοπε ΟΠΙο. 
Οτεάο Ἐτῖριάρπη θοτῖρεῖςςε ῥεαῖς, ΑΙέεγατη 

ο-ςο αΏ Ιπίετρο]αίοτα αι πηθπηΙπεΓαί σνρὼς 
α (ταοσῖ5 Ὠος {6ΠΙΡΟΤΓΘ εχεροείατῖ. ἱ ]θ- 
σαΐυχ απνοαῖς, νετᾶ Ροΐεςί ἐπὶ οπι, Ἡ ν. 
656. μένε ἐπὶ σέλναις, Πιαπιθ οτίιπι ἠδεγίς. 

Ματ]. 
λεπταῖς ---- πνοαῖς,) Τπ{ε]]ῖσε τεοῖρτοςα- 

ίἴοπος ετεῦτας, εί νεη{ῖ 1 πιοάΙπῃ Ἱπορτίας. 
νι. Τρηΐς. ἵπ Ταυτ. ν. 6. εί ας 10ῖ εἷ- 
ἰαπέγ.  Οοπίαατίο πιοάο ΤΠεορμταςίις5 
σροπὰς (6επας 1 Ὑεπίοταπα ε5ε) Ετῖρίς 
εοπηρᾶταί. ἡ τροπ», καθ ώάπερ πάλιν πγοή σις 
ἐσσὶ σνεύµατος» ὥσπερ ἐν σοῖς Εὐρίποις, σῶν 

ὑγρών. Οοπίετ εί Απ5ίος. Ῥτοβ]επι. ᾳ, 26. 
φεοί, 4. Ἠιρς. 

Μένω ᾿πὶ λεπταῖς σαῖσδὸέ γ Εὐρίπου 
πνοαῖς,] 3οἨ. Ῥτοάσας Ῥμίαί, Ἠσο τοξεττῖ 
αἆ {τεφιεηίεπι Ἐιπῖρί τεεϊρτοσαοπετη, 
απαπα ΠΙ5 Παρα ασ[έαίαπα νι] 5ερίῖες ρετ 
εἹησιι]ος ἀῑε. τε τοίιῖες Ἐιτίραπα Ώπετε 
Ἰαιάᾶ Ποσεπα, οοπίεπάο {8ἵΠΘΗ, ΑοΠῖ]]ετα 
πηαπο τεβρίσετε αἆ ἴ]απα υοπίογιι ἰπὶ- 
σιίαπι φιεκοεπέίαπι, 4πα Οτεεοῖ ἀείίπεραῃ- 
{αχ α πανῖσαϊίοης, 6ί ἀπλεῖαν Ἠαης, 5ἶνθ 
νηνεµίαν, ῬθΓ λεπσὼὰς ποᾶς ἀεδίσηατε. 

Ἅατπες. 
λεπσαῖς ---- πνοαῖςε] Ὑ. 5αρτα αἆ ν. 11. 

αῬῖ γεπΗ ἵπ Ἐιιπρο αἴ]ετε ἀἰοεραπέια. 
ἶαπα αιῖά Ἡ. ]. εἷε Ιπίθ]Ισοεπάαπῃ, Ἠαιά 
ἀϊβεῖ]ε ἀῑοία ο55ε υΙἀείιτ. Ἄοπ Ροίθ- 
ταηέ πανῖσατε Οταςῖ Ῥτορίετ (απαυτία-. 
ἴθπα νεπίοχυτη, (ν. 5µρτα αἆ ν. 58. εο]]. 
369.) ποηπε Ἠας 1άθα εἰσπίβεαίητ λεσσαῖς 
πνοαῖς' 1ρηῖσ. ἵπ Ταιγ. ν. 6. πβῖ Ετὶ- 
Ῥυς ἀῑοῑίιαχ δίνας (ποτ(ίεες) ἑλίσσειν 9αμὰ 

αὖραις πυκναῖς θἳ κυανίαν ἅλα στρέφει. 
Ωυοά αιἶάεπι οστοσίε ἹΠωδααί Πνίις 
1ο. ΧΧΥΙΙΙ. 98. ο. 6. Ετγείιπι ἵρσιπι 
Ειιῖρί ποπ δερ/ίες αἱε, σίοιέ /απια [ετί, 
επιροτίδιις οεγέῖς γζοῖρτοσαί, 5εᾶ {επιεγε ἴπι 
πιοάπι υεπιέᾶ πιτιο 10, Ίιµπιο ἴιιο Όευ- 
5ο πιατῖ, υεζιεέ πιοπίε ῥγσοϊρΗί ἀευοζιέιες, ίοτ-- 
επς, ταρίέμτ. Πία πιο πιοσέε, Ίιθς ας, φιιῖος 
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Ἔτ ἑαμετρῆσαι χρὴ πρὸς Ἴλιὸν στόλου: 

Δρώ γ» εἰ σι δράσεις, ᾖ ἤ παγ οἴκαδε στρωτὸν, 
Τα τῶν ᾿Ατρειδῶν μὴ μένων μελλήµατα. 

ΚΛ. Ὢ πα βεᾶς ἸΜηρήδος, ἔνδο3εν λόγων 

900. Τὠν σῶν ἀκούσασ), ἐξέδην πρὸ δωμάτων. 825 
πρ’ / 3 »ἃ ὰ 

ΑΧ. Ὢ πὀόσν; αἰδὼς, τήνδε τίνα λεύσσω ποτε 
ιν ΔΝ Γη 

Τυναίκῶ, µορφην εὐπρεπῆ κεκτηρένην; 
. -- / ΛΜ τ ” 5 ο”, εἳ ἃ / 

ΚΛ. Οὐ Φαυμά σ ἡμᾶς ἀγνοεῖ, ους μή πάρος 

Δάμιας οροσίεί οπιοεϊγί οχροεάιάοποπα αἆ Αάσπα 2 

Έας 5ἱ αμῖά ο5 Γαοίαγας, αι αάαο οχογεϊέατω ἀοπαπη, 

Τδίας Αίπιάαταπα ΠΟΠ οχροσίαης οιηείαῖοπες. 

ση. 

850 Τιτπι αιάίοης οχϊνῖ ος φάϊρας. 

Ο 41 Ώοεα Νοτοείά!ϊς, ΙΠί15 ΞΟΓΠΙΟΠΘΠΙ 

4οᾖ. Ὁ νοπεταπᾶα νοτοοιπάῖα, (παΠΙΠΑΠΙ ν]άθο 

Ἐωπηϊπαπα, ΓΟΥΠΙ8 {απι ἀθερπίο ρα ἀῑίαπα 2 

(ἵψ. Νοπ οδί τωίγΙπΏ {6 πο ΠΟΠ Πον155ς, αα5 απίε ΠΟΠ 

φιαυΐθιις ἀαίμγ. ἹΝΤατκ]απάςς, 4ποπα Ἰοει- 
Ίθγας 5οᾳαέιας οδί, ]εσῖί λεπσαῖς ----Ε;- ῥοαῖς. 

Πορ[η. 
814. οἅἵ μ ἀεὶ προσκείμενοι Λἐγουσ»] Μαι-. 

Ίστα Οἵ γ᾿ ἀεὶ (νοα] οτ᾽, Ἱ. ο. οἳ:) ΠΠ μ᾿ ΏΟΠ 

Ῥοϊο5ί, 1π Τταρίοο, οΡίπΟΣ, ἀεποίατο μοι: 
εί προσκείµενοί µε, νε] λέγουσί µε, ῬΤΟ μοι» 

πο. νἰἀθίαχτ Ἠϊο ο556 (ταση. ΤΠἱσαπα 
ποχάσμεείµαι. Ῥαταπα ἀῑ[οτεπίία εί 
ἴηέοτ µ δἳ γ ἵπ Ηὐχῖς ερ. Λ{αγΜ. 

814. 5. Ώε Μγτπάομίρι» γ. βαρτα αἆ 
ν. 957. Ἰσχων, ΤΘΙΙΠΕΗΣ, προσκείμενοι ᾱ- 

ουπίατ, απ αὖ αἱίοτο ποι τοοράαηί, οἵ 
5επωροι αἀΠατοηπί. Έοπο τεδροπάἀεί ηος- 

Ίο:  ἀἱς πι Ὀεδίωπιαὶςσ απἑίοσει.  Έτο 
Υι]βαίο ος . ἀεὶ σ. Ματκ]αμάις ππανα]έ οἵ 
Υ ἀεὶ νεὶ ο τ’, Ἱ. ο. οἳ ---- πεσαϊ επΊπῃ μ 

αραιά Ττασίουτα Ῥοβςρ 6550, (ν. λαρτα αἆ 
ν. 499.) 6ἳ προσκείµενοι µε, νε] λέγουσί µεν 
Ώοπ. 6556 Ἠϊο (Τοπ. ΌΏιατε ο ΙΠΏ Ἱιι- 
Ῥοπίογ 5θᾳμξ15 511 1η επηεηάα!1οηο {6χ- 
ας ΟταοΙ. ποῖον 41 ΑΠΩ ἸοΏσυπῃη. Ταπιεῃ 
οἶ]άϊ οι ἵπ µοι, σοι, σοι οχήα ἀαβίαπα οί, 
(4. Βορ]ιος]. Ἔταςμ. τὸ6. οί 1905.) 
εἰδῖ ἹΜατκ]απάις πεσει αἆ ΡΗΡΡΙ. 557. 
796. οἱ 5αρτα 49]. πΏῖ οπᾶσπα οοπςΙτασ(ῖο 
απ ἈΠεά. 56. αδῖ 1 ἆρτα ε]]5ιο 1οεπῃ Ὦ8- 
Ῥοε. Ὑ. ἘἙτιποκ. αἆ Τ,οοπῖάα Τατεπί. 
Ερϊστ. δξ. ΠΗορῄβι. 

816. σσρὸς "Ίλιον σσόλ.ν .] Ο0οάἆ. οπιπος 

.. Εοτίο, πρὸς Ίλιον στόλου: (ὓ. 51ρία 

ν.977.} αί οοἨδίσις(1Ο δἱέ, ποῖον χρόνον στέ- 

λου πρὸς "Ίλιον χρὴ ἡμᾶς ἔτι ἐκμετρῆσαι» 
Ῥορ]ιος]ος Ῥμῆοεί. 249. κατ ἄρχὴν σοῦ 
πρὸς Ίλιον στόλου. ὨΟ5ίΕΓ Ἱπίτα, ν. 966. 

πο δυὐςίαπεῖνα ὁμοιοτέλευτα ΤάΧΟ «ΟΠ]ΗΠ- 
σι Ειπϊρίάος, Ματ, 

πρὸς "λιον] Ἱ.ορο: πρὸς Αὐλίδι. 

Μιας. 
818. μὴ µένων µελλήμασα.] ΑΙά, ο 

Φ{αρΗ. µελήματα. Τετρεταπ, {ολμῖηες 
αν. Ο1ο5ῖρη. Ῥ. 5932. ο. Ταγ]οχ. οὐδὲ σὰ 
πῶν Ἑλλήνων ἀναμένειν µελλήματα. Ἐ Ἱτα 
Ῥοτίας, οί Οοάΐςο» Α. Ἑ. Μαν. 

µελλήματα.] Τία απηρο Μ95. εἳ ΤΑΡ. Θ. 
τω χοροί Ίαπι Βατηοεῖις. Ἐν. Λ]ά. µελή- 
µατα. ὈΜιοα. 

µελλήματα.] Λ]ία5 µελήματα: σεᾷ Ἠΐς 
νογριπα Ῥγαδίαί, ααοά πποτατα 5οη8έ, 41απα 

ααοά οµχα. Ἐδί Υετο ἀῑεῖο {δεμγ]αα. 
2αγ11έ5, 

Νο οχδροείατο µελλήμασα, εἰπεοίᾶ- 
ἄοπες, ΠΠΟΓάΙΗ, α µέλλω, θιοᾶᾷ Ιπίει αἰῖα 
εἸση]βσαί οιποίατῖ, παοταχῖ. (Υ. ἵπία ν. 
866.) ὨὈϊοῖο ο5ι ϊεμγ]σα, πεααε ορι5 
ο5ί Ἰοοίίοηπε, αι αΏρῖ τερετῖέυχ, µελήμα- 
σα, ΟΙΥ55, ασε Πῖο παῖπας αιαάταΠί, 

Μορῇη. 
819. 55. Ῥτοστοςϊίαν Ο]γίαπιπεδίτα οί 

Αομί]]οπα α]οαιήίατ.  Όο β]ο Νετοῖάϊς 
ν. 5ΗΡτα αἆ ν. 694. αἰδὼς --- ο βαποία, Υθ- 
πογαπάα νετοοιπάῖα, ραι]ο Ῥο5ί σὸ σωφρο- 
νεῖν. ----μορφὴ», Ργαἁἰίατη {οτπ]α ἵπσοηπιυα, 
ἀθεοία. Κεκτημένη», ἔκιουσαν" Πορῄῃ. 

894. αἰνῶ ὃ ὅτι σέθεις σὺ σωφρονεῖν. ] 0οἆά. 
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Κατεῖδες' αἰνῶ ὃ ὅτι σέδεις τὸ σωφρονεῖ, 
806 ΑΧ. Τές δ' εἰ: τί δ) ήλθες Δανωίδῶν εἰς ξύλλοφον, 

Γυνὴ προς ὤνδρως ἀσπίσι πεῴραγµένους: 52] 

ΚΛ. Λήδας μὲν εἰμι παΐς" Κλυταιμνήστρα δὲ μοι 

ἜὌνομα" πόσις δὲ µοι στὶν Αγαμέμνων ἀναξ. 
ΑΧ. Καλώς ἔλεξας ἐν βραχεἳ σὰὼ καΐριω. 

850 Αἰσγρον δὲ μοι γυνωιξὶ συμβάλλει λόγους. 525 
-” ὠ νά κό : / 3 .. ν Ν 

ΚΑ. Μείνον' τί φεύγεις; δεξιάν  εμῆ γερὶ 

ψπάϊςα; Ἰαιάο Υοτο {ο ααοά οο]ῖς νοτοσιιπάἶαπ.. 

8325 «εμ. Θἱ5 νεο ἑ52 ος γαηῖςΗ αἆ εχεγεϊέαπαι (ΥΟΟΥΙΠΙ, 

Μι], αἆ ντος ππιιπ]έος 5ει(ῖς2 

6ἵψ. Βάση αιΙάρπα Βα Τιεᾶα, ΟΙγιαιηποδίτα νατο πηΠῖ 

Νοπιεη, ππατῖτι5 νοτο οδί τη]ῖ τε ΑσαΠΙΕΘΙΩΠΟΠ, 

«4εμ. Αρίε ἀῑσὶσᾳ Ὀτονϊέαογ ορροτίαπα. 

860 Νο ἀοεοί αιίοπα της ]οᾳαἵ οαπη πη]επίρι1ς. 

6ἷψ. Μαποα; απῖά Εασίς2 Εοσίταπα ππαπῖ πηθες 

Α. Β. Ο. Παῦσθηέ, ὅτι σᾳοσεϱἠς ἂν σο σωῷρο- 

νε. Όσα Ἰεοίο νἰάθέαςγ ρατᾶπα νετα, 
ρατῖπα Ιπίεγρο]αία.  Ύοτα {οτίθ ο5έ, αἰνῶ 
δ ὃ προσέοης τὸ σωφρονεῖν" ζαιιίο αιίεπι ριι- 
ἀογεπι ἰδέισι οιῖ αοοθᾶῖδ, ναι αεοθξςἰδίῖ. ὃ 

προσέοης, Ῥτο, πρὸς ὃ Έθης, φιιο ἐθιιαῖς, οαῖ 
{ο αἀ]αηοῖς, νε] αἀ]απχῖςα, Δογ. 9. νοτυῖ 
προσθαίνω: Απάτοτη. 989. Τπίοτρο]αία ν]- 
ἀθείις ὅτι αἆ 5αρρ]επάαπα ΠΙΘΠΡΙΓΑΠΙ Υθι- 
56 αἳ αἰἴαιιο αιῖ ]εσαοραί σέθεις: ἂν νοτο 
αἀάϊίυπι α Ριίαηίο προσεξης 0556 ΠΙΟΚϊ 
ευρ]ιιπον], α πρὸ εί σίοω. ῥδὶ Ἰεσαίατ ὁ 
εσροσέοεις, αμοά πι] ρ]ασεβίέ, νοτίῖ Ῥο- 
{ᾳ5ί, φπέπι (Ραάοσοιπ) ῥγά/αίι ἔμο σος : 
απῖα Ί]α, ρείππο Ο]ψίαπηπορίτα Ιπιίέα, 
ἀϊχεταί, ὦ πόσν αἰδὼς, 0 Ῥιιάογ υεπογαχιάο. 
Τὸ σωφρονεῖν Ῥτο τὴν σωφροσύνην. Ματ]. 

σέβειε] Απιρο ΜΜΑ. εί ΤΑΡ. Ῥ. προσέ- 
βης ἄν. ΛΜιιασ. 

Ἠος ετσι εσο ηἶμΙ] πηι{ίο. σωφρονεῖν, 
απίεα αἰδώς. σύλλογος, 5µρτα Τ55. ἄγυεις 
στρατιῶς. γυνὴ ---Υ. 84 ν. 676. ΠΗορβα. 

826. 55. πεφραγµένος] Αγπιαί1, πιυπ]η, 
πέν. 1557. Ώε τοβαυῖς ΟΙγίασπηεςίτα" 
γειρί5 Υ. 5Ἴρτα αά ν. 49. 5ᾳ. Καΐρια, ΟΡΡοΙ- 
ίωπα, ας θοῖέα 5μΠί ποερεδραγία, Αἰσχιρὸν 
ποἩπ ἀθσθί, Ποπεδίυω οδί.΄ Ἐκ πποτο 1]]ο- 
τΗΤΩ {6ΠΠΡΟΣΗΤΗ. ἨΝΙ8ἱ {α11ΟΥ δεινὸν (α{ νι]- 
5ο Ἰεσίέας,) Πὶς Ἱ. ᾳ. απίρα αἰσχρόν. Οωίά 
ἴπιλοπιεδίτεπι, (56ΠΕΣΙΠΏ οµΠΏ 5οστο ]οᾳ 2) 
Ίαπα επΊτη Ίοησο αἷῖα ογαέ τα», πεηαο Ἠος 
Α ο!) Ειΐςοι ΙηΠοποδέαπα. ὙΤα]ο {ΠΠΘΩ 
ομπα Ὑαιεκεπατίο (αἆ Ῥμαπη. υγ. 904.) 

«ΟΙΤΙΦΕΓΘ µεῖνον, ΠΙΟ. Ῥίο οπαπία ορίί- 
πηθ ϱαάταπέ, ᾳαοά οί ἨΠαδστανία», Ἠεα- 
εηῖας αἴααε Ματ]κ]απάας ποη Ἱπιρτοραπέ, 
Ἰοεμ]ετας πἰμΙ] ἆςᾳ Ἰας Ἰοσίίοπε πποπιτῖς, 
56 νοτί]ί, (ΑΠΩ ΙΙΑΤΩ δἱ 64η απές οε]ος Ἰα- 
Ρι]ρεεί. ἸΤπία ν. 85δ. Ιάεπα οδί μεῖνον, 
εί ἨΠε]εῃ. δ4δ. µεῖνον σί φεύγεις; δεξιών 
συνάἅτειν χειϱ), ΦΗΡΤΑ ν. 58. συμβάλλει δε- 
ἕιώς. Οἱ επῖπα 5ἳρῖ Βάθεια εοίργπαπη 9ΡΟΙ- 
ἀεραπί, 5ο Ἰηνίοεπι οδοι]αυαπίέασ νο] ἆοχ- 
αας 5ἳρὶ ἆαδαπί. Ὀιάπια ΟΙψιαωπωποδίτα: 
νοιρα Αολῖ]ες ποπ Ιπίε]Ισαογο ν]άείυτ. 
Οαίοτάπα εοηδιδίιιάἶπῖς τηαΙζογατΏ Ο1ΤΏ 
115 ιχοπίρας Ίοχ 6ούοτα 5αοτοδαποίαφιιο 
εταί, ηθς «ἵΊπῃ πιοσῖθι15 ποςίγῖς 8αρο Ἰαιιά 
πποάςςῖ5 οοπιραταπάα Αοπι]]ας {ος τοῖ 
ΙἸσηαγι5, Ώιης 56 ΠΟΠ σοΠθγΙΠῃ 5ροσίαἰί. 

1ορῄ. 
828. μοι ᾿στίν] Τία 5οτθῖασ µιοί ἐστιν ἵπι 

ΠπασίοΟΓΙΠὰ Ιαπηβῖδ: ἨΟΠ µε ἐσσὶν ααοά 
{οχοεί μέ ἐστι. Ῥορμοσίιε Ῥμϊ]οοεί. 826. 
Ὡς οὐ θέμις Υ ἐμοὶ ᾿στὶ σοῦ μολεῖν ἄσερ. 
Ά]αο. 1947. Δλος δὲ μοι στὶ σκαιὸν ἐνλύσων 
στόμα. ΠΟΠ Δζλος δὲ µ’ ἐστί. Ὠϊρηβίμοπσιις 
σι Άπα]ς αριά ασίοος 5Ώρο ο[άΙίασ: πο 
ία(ἵπα οσοιπτίέ ΕΧΟΙΩΡΙΗΠΙ σοῦ οι. Ἰ{ανχ]. 

851. δεινόν' σί φεύγεις: Ί.95ο, Μεῖνον σί 
φεύγεις :Φί6 ν. 860. οἳ Ῥπωαπίςς, 911. Μεζ- 

νον. σί φεύγεις; 6ὲ Ἠε]οι. 648. Μεῖνον. σί 
φεύγεις: οὲ 5ὶςο οογτεχεταί Ὑα]οκεπαρτῖις αἆ 
Ίοεαπα ὮΠαπῖδ. αἀάμείο οίατα Ἰδίο οκ 
Ἠε]επα, Ὠοϊπάς πια]]επι, δεξιάν τ᾿ ἐμῆ χερὶ 
Σύναψον, ἀρχὴν µακαρίων νυμφευμάτων: ΡΤΟ 
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- ; Ψ . λ 8 / / 
μα υγ ΟΥ «φό ϱαμορθ/ν νυμιφευμιάτων. 

Ἁκπν φής: έχω σοι δεξιών; αἰδοίμεν ἂν 
᾿Αγαμέμνον, εἰ Ψαύοιμεν, ὦ ὧν μή μοι σέμες. 

865 ΚΛ. Θέμις μάλιστα, την ἐν επεὶ γαμεῖς 840 

Πατ, ὦ Ξεᾶς παῖ ποντίας Νηρηϊδος, 

ΑΧ. Π]οίους γάμους φής: ἀφασία ’ ἔχει ύνωι 

Γι μή σι παρανοουσα, χοινουργεῖς λόγον. 

ΚΛ. Πᾶσιν τὀὸ ἑωπέφυκεν, αἰδεῖσναι φίλους 
Καινους ὁρῶσι, Σαὶ γάμου μεμνημένους. 540 

δ45 

Δά]απρε, Γε]ῖκ ρηποΙρίαπη ἀεξροηςα(ἰοπῖς, 

«ομ. Ομ] αἲςδ Ίσοπε Εδῖ ἀεχέργατα 2 ΥΘΓΘΓΘΙΠΙΙΥ 

ΑΡΑΙΠΕΠΙΠΟΠΕΤΩ, 5ἱ {απσογοπα ας πηΏῖ ποπ {ας οί ἔπησογο. 

9865 (ἴψ. Μακῖπιο {ας ο5ε, φποπῖαπα πποαπα ὀποίηχιις ο5 

ἘπΙαπα, ο ΠΠ Ώρα πιατίπα Νογοῖαϊς, 

40μ. Έα5 τηΙ πυριῖας {πα ἀῑςῖς2 οφιἱάσπα 5έαρος πηθ Ἠαβοαί, Ο πημ]ῖος, 
Ν15ἱ αι] ναίτε ασ]ίαης ἀῑσῖς ΠΟΠΗ ΦΟΓΠΙΟΠΟΠΙ. 

Ον. Οπιπῖριι5 Ώου πδίπα οδί παίγα, έ νογθαπ{Γ απηῖσος 

840 Ἄογος ααὐπῃ ν]άρπί, εί παρίαταπα πηρη{ίοηθ Γαοία πηθπηϊποτῖηξ, 

Υ᾿ ἐμῇ, οἱ µακαρίαν. οἷο ἐσθλοῖσιν γάµοις, Υ. 
609. καλοῖσιν ὑμεναίοισι, Ότοςι. 1909. 

Μαν. 
δεινόν" σί φεύγεις] Ορίπιο Ὑαἰοκεπα- 

πυς Ὁ. ΟΙ. μεῖνον) σί φεύγεις. αἆ Ῥμαῃ, 

ν. 911. ΛἨμςς. 
835. αἰδ, ύμιθ) ὤν ᾽Αγαμί ωνον, εἰ] Οοἆά. 

Δ. Ἑ. αιδοιµε9) αν. παπάς Ίτα οὐἶά1, αἱ Ῥτῖας 
«οπΠ]θεεταπι. ἨΜαγλ]. 

αἰδοίμε») ὤν] Τα Ιεταο 8. Ὑπι]σο 
αἰδούμιὮϱ ἄν. ἨΜιαα. 

54. εἰ ψαύομεν, ὧν] 0ο. Ο. ει φανοι- 
µεν αν ὧν Ὠους θ5ί, εἰ φαύοιω ἂν ὦ,. Ἐλεείτα 
2320. μὴ ψαῦ’, ὧν σε μὴ Ψαύειν χρεών. 

Ὠεϊπάς, νοτσι 8325. ἀῑδιπσηϊ Ῥοΐςςί, 
Θέμις" μάλιστα πσὴν ἐμὴν, δυο. ἍΙπιο [ἱορί: 

2γσεἱριε οι εοίιγἹ5 δἱς ιραπι Μζαπι. 
Ύυ]ρο, Θ ἐμι μάλιστα, τὴν, ἃς. γαμεῖς. Ἱ. 6. 
φαµήσεις. πιοίιεγ]ιδ εδ. αγκί. 

867. ΤΙοίους γάμους Ἐφησ»’ 7]. Ῥατπος]ας 

πηυίαν1ϊ ἔφησ»' ἵπ φής. 5εὰ πιασῖς Ρτοῦαῦ]]ο 
ν]άείαχ υέ φοτῖνα πηυέατεί Ταν γάµον 1η 
ΤΙοίους γώµον:, 41 8Πά φῇς ἵπ ἔφησθα. Μαγμἰ. 

Ποίους γώµους ἔφησ» 1] Ίτα Ἐά. Λἱά, 
Οράπιε Ματκ]απάιι5 ποίον γάμον ἔφησθ᾽: 

1.5. 
φῇς] γτάε 5αρία αἆ ν. 535. ἍήΤί ρής: 

ἐγώ σοι δεξιά», Ἐε]οοῖ Ἱίαμε ἔφησθα, ααῖα 
νεχςυῖ πουθραί. ἸΜίτου αιίετῃ, παιαϊπί 14 
Ῥείας ἀϊδρ]σι]ςα, «ΊΏαγπερ, 

κ 

ἀφασία μ΄ ἔχει αί ἨΠετοι]. ΕΣ, 514. αί- 

απςε Ηε]. 557. πδὈῖ οπά ΦΥΠΟΗΥΙΠΟ ἔκσλη- 
ἔ εοπ]απρατ. Βαϊάας Ἡ. ν. εχροπῖί Ρογ 
ἀφωνία, »ὶ φας γα 5ίαροτο 1ο] ποη Ροί- 
εί, αποά Ὑπσί]ήας ἀῑοῖ, οὐδμιί ---- υοα 
Γαιοῖδις ᾖαδί. ΠΗορβη. 

808. Εἰ µή τι παρανοούσα, ] Ορίπου περι- 

»2οὔσα, ΑΙ5ί φιίά υα[γί Ππεπίε αρίίαπιδ, Ἠπ]ςὶ 
αιά οοπηγηϊηίδοεης. Ὑἱα οπίπα αδᾳααπα 
ἴαπα ἵπατραπα τοσίπατα αἱ]οοσίας Εωΐβεεί, 
υ{ ΕάΠΙ παρανοίας (4οπιεπ{ί) Ἱηιπαα]ατεί. 
Ηοδγεμίας: ΤΙερίνοια" μηχανη, σέχνη, Υἷὰς 
Ῥιάσυτη Οοπήπηεπί. 5, Τήπς. ρ. 499. 
γ. 840. Λ]ά. ει Οοἆά. Λ. Ὦ. Ἰαρεπέ µε- 
µνηµενοις. Ἡ α]σαίαπα µεμνημένους ΥΕΤΙΟΤΕΙΩ 
Ῥμίο. Λατ. 

παζανοοῦσα,] Ματκ]απάο ρ]ασθί περινοοῦ- 
σα, οὐπιηιΙγήροση»ς. Αἰέεταπα οπῖπα ΙΠπΙΤ- 
μαηπη 6556. Γανοίνοα χαινουργεῖ;. μάς. 

παρα νοσῦσα, ] Ῥογροτατα αι Ἰπ{ρῃσοτις, 

αί Κοεβ]ετας τοάάἵε: ἴδιι /ιαδέ ο] [αἰκολ 
Ῥογδίαγιάίοηι ---- {πι ἵγγςέ «οί τυο)Η.  ῬΒαλίεπα 
Ῥας ποῖῖο που εδδεί (απι ἵπαχραπα, απατα 
5ἶ παφανεῖν σετίεγετος ἀοπιοπίσογι 5866, πε- 

ρινοεῖν εδ «οπηπη]πήεῖ, πιαοἨ]πασῖ, ος 
νετο, αί Ίαπα Κοεβμίετας οὐρετναν]ε, τερῖ- 
παῖα 1π 5υ5ρΙοίοπεπι {γαιάϊς αάάιοστοῖ, 
Κοεβ]εγας νεγῖε: Οἶπε Ζιωεί[οί ἴπί εἶτι 
1γγίπι, ἆογ ἁῑσ]ι 5ο αιιβδεγογάεπΠίε]ι γο- 
ἄεπι πιαοµ. ἸὮ Ηῖππα νετρα πηθ]ο Ἱτα ἵπ 
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ΑΧ. Οὐ πώποτ ἐμνήστευσα παῖδα σὴν, γύναι, 
Ο0δ εἕ ̓ Ατρειδῶν ἠλδέ μοι λόγος γάμων. 

ΚΛ. Τό δητ᾽ ἂν εἶη; σὺ πάλι αὖ λόγους ἐοὺς 

Θαύμαζ” ἐμοὶ γὰρ »αύματ ἐστὶ τὼ παρὼ σοῦ. 
/ ι] 

846 ΑΧ. Είκαζε' κομόν ἐστω εἰκάζειν τάδε, 850 

”Αωϕω γὰρ οὐ Ψευδόµε»ω τοῖς λόγοις ἴσως. 
” . / 

ΚΔ. ᾿Αλλ ᾖ πεπονθὍα 
] / / 

Οὐκ. ὀντως, ὡς εἰζασμ' 

δεινά" μνηστεύω γάμους 

αἰδοῦμιαι τάδε. 
2/ 5 / 

ΑΧ. Ίσως ἐκερτμησε χἀμε καὶ σέ τις. 

4ελ. Νάπαιαπα, ππυ]1ες, απηβῖν1 έπατα Παπα, 

Ίεαυε πμ] Ιπίετοςσδῖέ 5ΕΓΠΠΟ οσα Ατιάϊς ἆε παρΒ1ς. 

νψ. Ομῖά Ὠου {απάστα Γαετίε» {τα 

Ἰιτατα: παπα παῖἩΙ παῖγας οδέ {1ιΙς, 

845 

απ Εογίαςςῖς απΏΡο νοτΏῖς, ΥΟΓΙΙΤΠΙ 

Ι{ΕΘΓΙΙΠΠ ΠΊΘΙΙΠΙ ΞΘΓΠΙΟΠΘΙΠ 

ΕΠ. Ὁοηπ]ες; «ΟΠΙΙΠΙΠΕ θηείπι οδί, πέσῖαδᾳ ο Ἰπίετοςί, 

ἀἴσίΙτητ]ς, 

Οἴψ. Μα]ο οετίθ πηθειτη ασῖέευτ: παπι οοποϊ]ῖο παρίίας, 

Έα: ποῦ 5αηέ, µ{ νΙάθειΓ. Ἠογυπα της Ριάεί. 

ΕΠ. Ἐοτίαςςο Π]αδῖέ αφ α15 παῖμῖ εί 401: 

εετρταίατῖ: ᾖι εγώ] πι ἅα εἴιυας 
δαπς πειµε. Ίτπ Ῥχοτί ΠΙΕΠΙΡΙΟ 584ΙΟΓ 
Κοεµ]οετατπῃ. ΠΜορῇη. 

859, ἐμπέφυκεν, ΙππαίΙτη, α παίυτα 1η- 
αἴέαπα ε5ί. Πορ/α. 

840. µεμνηµένοις.] Τί απΠΡο ΝΤ 5. γα]- 
σο µεμνημένου. Ἅ«ΊΛάιας. 

840. 5. µεμνημένου:. ] δἱε νυ]σο ]οσίίατ, 
αίᾳυο Ματκ]απά ας ατα ἸοεΙοπεπα {16{ΗΥ, 
ϱεά απηῦο ΝΠΡΡΦ. Μιδσταν ἨΠαβεηέ µεμνή- 
μΐνοις. Ὠος αἆ πᾶσυ, ]]αά αἆ φίλλυς ο55εί 
αμοεπάαπῃ. Αἰλεσθαι, 1π ΑΠΩΙΕΟΓΙΠΙ Ῥγα-- 
«επίῖα νεγεουπάϊας 5ε 5εγετε, σιγἰοκᾖαῖ- 
ἱοπά 56Η, ΠΟΠ, δμδρἰσατὶ απιίσοδ, αέ τηα]ε 
γοτάτ Βτυππσις. Τύναι, Ἠεεο εοπηρε]]α{ῖο 
γα]άε αριιά (τεεοος οδί αδιίαία, πε(Πε Τῃ- 

85 αΠηα]ίά, ααοά νῖο]σί ααί ἵπατραπαπα 
'θ55εί, υίέ ορίπαά δυηί πια] Τηϊρρ. αἆ 

τομ. Ἡ. 4. αὈϊῖ Ῥ]ατεος αἲΠ 6.Π1, ϱΙ8Πῃ 
ἀῑκίπαας, τε, οορῖο5ε Π]δίταγαπί. 

ΠΟΡΓΗ. 
841. ἐμνήστευσα, αποθῖνϊ Ἠ]ίαπι. ΑΠΡΙ 

Ογεεοῖς αποαιο αφίέαέαπα οσὲ ν. ἐξαιτε. 
Βορ]σε]. Τπασμίπ. 1Ο. Ἀθᾳαε νείο Ἠσεο 
Ἠυῖς ν. ἀεπεσαπάα α5ῖ ποίῖο, ααοά παρε 
{οοῖε 9. . Ῥεμ]εισπετ, απῖ οοπίρηάϊέ ἵπ 
Τ,οσῖεο Ν. Τ. Τ. ΤΙ. Ρ. 144. µνηστεύειν ποῦε 
ε55ε απωῦῖτα πωρίίας, Ῥτοςτη 6556, ή νυ]- 
σο υοτίαίασ, ευπι οπίτῃ, αυῖ Ῥαε]]απι ἴπ 
πιαϊπιοπίἁπα Ῥοδςαέ, ἀῑοῖ μνᾶσθαι, οοΏπίτα 

γοι. 1Υ. 

µνηστεύειν 6559 εἶοσατα ασια ριεἶ]απα, παρ- 
έαπι ἄατο. Ἠεείε, οοἩΕ, Ἐ]εςί. 919. εί 
Νοσίσιπα ἄταππα ραι]ο Ῥοςί, ν. 847. Ύε- 
τυτη Ὠος 1Π Ίοςο αρετίθ μνηστεύειν θ5ί απη- 
Ὀΐτο παρα», αἆάο Αεοςί, ν. 756. Ἠορβι. 

849. 5. ᾖλοέ μοι λόγος, ης νετοατα αὐ]- 
ἆοπα ἆε παρεῖῖς πηῖμῖ ἀϊκοταπε, βΠαπα ἑπαπα 
παϊμΙ ποη ορίμ]ετιαη{. τὰ παρὰ σοῦ, λόγοι 
σού. Ἑϊκαζε, εοπ]ίσε, ἀείροτα, αμῖά Ίος 51] 
γε][έ, οωχ {αΐα αι] αἲΠ εχοοσι(ατῖηέ ! 

Ἠορῇη., 
846. ἼΑμϕω γὰρ οὐ ψευδόµεθα] Αελῖ]]ες, 

τηΙταηΏς οαῖά 5ἱρί νε]εί Ἠσο ΠΗϊπιοσία ἆθ 
παρε σιῖς, ἀῑεῖε ΟΙγίςπΠεΞ{α, ὤσιαε 
ας ἴ]]ο παταπΗ, Εἴκαζε" κοινόν ἔστιν εἰκάζειν 
τάδε, "Αμϕω γὼρ ἐψευδόμεθα ποῖς λόγοις 
Ίσως. «(οπ]εοία: αἲ μἱγιπιφιθ πιοδίγιίπι 
αρεοίαέ εοπ]εοίατε ἄθ λαο γε, Ὀεγφιε επῖπι 

«Γογίε ἀεοεριῖ Γαῖηνις ἴοσῖδ, 5ειΙ, υεγῦίς ἴπα- 
πϊθι. Ὑα]σο Ῥίοπε ἀῑςαπσιέασ Ῥοσί 
Ἐἴκαξε οί ροδέ σάδε: οί ]εσ]σαχ οὗ ψευδόµε- 
Φα Ῥτο ἐψευδόμιθα. ἨΜαγκ. 
”Αμϕω γὰρ εὖ ψευδόµεθα] Τηϊετρτείος: 

πιζο οπἶπι υεγπι ἀἰοῖπιι. Ἠαθαί επῖπα 
πιτραπ οΠαιμά για]σαία Ἱπίεγρτείβίῖο : 
πιοιι απιζο πιεπἐπιαγ. «ἨΜιςς. 

846, 5. Ματκ]απάας, εα]ας εΡο τεςίϊσία 
Ῥτθπῃο, Ρο5έ εἴκαζε Ροπῖί 6ΟΙΟΠ, Ῥο5ί σάδε 
οοπηχΏᾶ, 6έ ϱ{Ο οὐ ψευδόµ. επαεπάαί ἐψευδό-- 
µεθα. Βὶο ᾳποᾳπε Κοεβ]ετης τεάάῖέ: οἷι- 

1.1 
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860 ᾽Αλλ’ ἀμελίῳ δὸς αυτὰ, καὶ φαύλως φερε. 
ο.) 3 Ν 3 ρω] ας / ΑΣ. ] .- 

ΚΛ. Χαϊρ: οὐ γὰρ ορθοῖς ὀμμωσίν σ Ετ᾽ εἰσορῶ, 
Δ ” 

Ψευδῆς γενοµένη, καὶ πα»ουσ ἀνάξια. 

ΕΥΡΙΗΙΔΟΎΥ 

. ᾽ 

7 ” ο. ΄ Ά ΔΝ 

ΑΧ. Καΐ σοι τὀδ ἐστὶν εἴ ἐμοῦ. πὀσι δὲ σὸν 
ρ. / 2/ 

Στείγω μιατεύσων τώνδε δωμιάτων έσω. 
απ. 3 3 ” -” .. / 

866 ΠΡ. ἸΩ ἕεν, Αἰακοῦ γένε»λον, μιεῖνο' ὦ σε 
λέγω 

σοί 

560 

Τὸν «εᾶς γεγώτα παῖδα, καὶ σὲ τῆν Λήδας κόρην. 

850 Βεά πο οιιΓος Ιδία, {εγαδ(αε Ἰεν1{ογ, 

αν. Ὑα]ε: που οπῖπῃ τοςῖῖς απηρ]α5 έο οει]ῖς ΙΠ{ΗΕΟΥ, 

Οαπι οἵπῃ ππεηάακ {ασία, οἳ Ιπάῖσπα πηϊμῖ αοεἰἀστ]ηξ. 

«ολ. Ἐν ΗΡΙ Ἰνοςυ ἔρσιωπι ἃ ππε 5ῖί ἀῑείμπα; ΠΙΔΓΙΕΑΠΑ νθχο έωαπι 

γαἆὸ ααρδίατιις 115 ἵπ οράΐριι5. 

805 Γαπι. Ο Ἠοβδρο5 πορος ἀαοῖ, πιαπο, Ο {ε αρρε]ο 

Ἐπαπαι Ώοα. εί {ο βΠαπα Τ,εζα». 

πιε ἆογ βαελιειασ]ι: τυῖγ πιήΐκδετι θε 1ε πας]ι- 
ίπποι. Τεἰ]είο]ιέ ια πιαπζιις σιγά άιγο]ι 
1.ἱσεπιυογίε Πἰπίεγσε]ιεπι τυοίίοπ.  Ὀοὰ π]ΗΙ] 
4ο οππεπάα{1οπο, απ 5ε( {15 ο5ῖ, ΤΠΟ- 

Ἠιήέ,  Ῥορί δεινὰ Ἱπίργτοραάϊ ποίατη Ῥοπί 
Ἰωρεί Ἠεαίλ. Ἠομβι. 

847. Ομ]άφ πιά 5ἷε, στανῖ Ἱπ]ατία αβ.. 
Ο10Υ. »νηστενω, ΡατοΟ, 5. 6ΗΤο, αί παρα 

αρρατοπ{υτ. Πορ[η. 
848. ὧς εἴξασιν. | Ἠα]ας (οπροσίς, ααοά 

εκ Απα]ορίω Ἰοσῖρις ποη Εοτιπαίατ, ἀιιο 
εχοπρ]α ῬΡταψοί Ατίορμαηοςς πάπα 
Χαρ, ν. 540. 

” τα .» 6 . ο 
πες Νεφέλαι γ’ εἶσιω ἆληῶς, ανητωῖς εἴξωσι 

γυναιξί. 

ΑΠογιπι Ανίριις, ν. 94. 

-. ---. οἱ δώδελω εοὶ 
”/. . . 

είξασιν ἐπιτείψαι σὲ --- --- 

Όσυπηφαε Ίουσπα Ππάϊσανοεταί Ῥατηοείμς, 
2415. 

ὧς εἴξασιν'] Έλξασιν Ῥτο ἐοίκασι», 8Ώ εἴκω, 
βἴπη]]ῇ5 5απῃ, εἴξω Εμ. ἠτζα 80ΟΥ. 1. εξ ζέμσο 
Ἱεσῖίαχ αραιά Ἠοπι. Οάγςς. δ’. ν. 96. Εἴ- 
δωλον ποίησε, δέµας ὃ ἤ]κτο γυναικί. Ἐἶξα 
{ΓΑ Ῥτο ἔοικα Ῥωαοῖῖςσοα, νε] οἴἴαπι Ῥτο 
Πϊξα Ἰοπίςϱ. Νες Ἠος Ειπῖρίαϊ ἴησυ]ατο: 
ΑτδίορΏαπες εηΙπῃ Ρ]5 5οτηοὶ οοἆθτη νογ- 
Ῥο 1π εοάθπα {ΘΠπροτε οἱ 5εῃσι υΜΠΕΗΥ, τί 
ἵῃπ Ναρίρις {οἱ. 80. ν. 8, οὐίι. ῬἙας]]. 
Ἐχοῦοι. Εῆπερ νεφέλαι γ) εἰσὶν ἀληθῶς, θνη- 
σαῖς εἴξασι γυναιξίν. Τί ἵπ Ανίρις {ο]. 
2Τ2, ν. 4. Οἱ δώδεκα 9εοὶ Ἐἶξασιν ἐπιτρίψαι 
σί. Ἐδί εἴ εἴκω, «εζο. «ΊΏαγπαβ, : 

εἴζασιν οδέ ῬΤο ἐοίκασι, 3ῦ εἴχω βἳπϊ]ῖβ 
δΗΠ1, εἴζω, Εη{. ἤ εζα ΔΟΥ. 1. οἱ ἤΐκτο Ἰοσίέαχ 
αραιά Ἠοππογ. Οἆγςς. Σ. Υ. Τ96. εἷξα αιι- 
{6 ῬΓΟ ἔσκα Ῥωοϊῖσο, νο] οιἴἵαπω Ρτο ἤεξα 
1οηῖςα. . Βετρ]ον. αἆ Ματίά. ρ. 147. 
Ωτοά αἆ Ἐυπρίάσπα αἰπεί, Ἰοσί αραιά 
οἱ ἸἨο]οῃ, 497. οοάσπῃ πιοᾶο, αο Πἰς, 

εἶξα εδι Ἠε]. 80. εἶἴξαι, ἩἨσταε]. 368. ἵπ 
5 τα Ιπηῖς ἠποῦις ]οείς εἶκειν εδὲ οεάστο. 
Αἰδοῦμαι. Ῥαάογο αβΠεῖογ ργορίοχ Ἠαηπο ΓΘΠΗ. 
Κερτομεῖν Ἱ. 4. χλευάζειν, σκώπτειν, ἐρε)- 
ζειν, οοπν]οἶατί, Ἰ]]αάστε, ἀο]ο ἀοείροτο. Ἡ. 
Ογε]ορ. 685. εί αιια: 10ῖ ποίανίπηιις ἆο Ἡ. 
ν. ΠΗορῇα. 

εἴξασιν, ἐοίκασιν. ε]οζίαςί. 
850. 55. διδόναι ἀμελίᾳ ἱταάστο ομ]Ην]οηῖ, 

ΠΟΠ ΟΙΤάΤΕ, ποεσ]ῖσοτο, ΠΙΠΙΗΙ αθίπηατο. 
Ἐοάεπι γοβ]ί φαύλως Φίρειν, ν. ἱπίτα ν. 897. 
1,ενῖίετ αἰῑφιμά {οττα, Πίο] δεν πι ἩἨεγ- 
πει ιΕ/ΠΕΤι. οὐ---- ὀρ.οις ὅμμ. 41ο {αοϊνηῖ, 
αιιί 81ρῖ πηα]ῖ 6απέ οοπδοΙ, δί ριάοχθ αΗΠ- 
οἰαπ{αγ. ᾿Ανάξια Ἱη]υτία Ἱπηπηογίίο αβεεία 
5ΗΤΩ. χα) σοι ----ἷ. 6. Ὑα]ε ία 4οαιθ, Μα- 
σεύειν, ζητεν. Ὑ. Βομο]. Ηεειρ. 767. 

8η Αολμί]]ες εκ Ἰας, ΟΙγίαπηηρείτα οκ 
αἰίρτα Ῥατίᾳ ἀϊοεάετε νο]απί. Τατ Πς 
ΟΕΕΙΙΥΓΙΕ 5ΕΠΕΣΧ, 5ετνα5 Ασαπιεπιποηῖ5, οί 
Ρετίεγη ές (ν. 867.) εο5 ]αῦαί ππαποτο, 
5, ου]ά δεῖαί, επαττεί. 15 πηµπο ΟΠΊΠΘΠΑ 
τετ εχροπ]έ, υί ε»ί, ας δἶπε {μοο ἀθίοσίε. 

Πορ. 
865. ὡς σὲ τοι λέγω] Όρῖποι, ὦ σέ σοι 

λέγω: πί Αχὶδίορῃ. Ανὶρ. 976. Οὗτος, ὦ, σέ 
σοη 80. καλῶ. Ἠε]οῃ. 1697. Οὗσος, ὦ, πο; 

σὸν σόδ᾽ αἴρειε, ἃο. ΆῬτο Βερά. (Θερώπων) 
0ο. 6 Ἰαροί πρε. (. 6, Πρεσευτηε) Π]ς εέ 



χαλεῖ, 

οὕνεχα. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ, 6]. 

ΑΣ. Τίς ὁ καλών, πύλας παροίζας: ὡς τεταρθηκὼς 

ΗΕ. Δοῦλος. 5 ὄχι ὠξθεύνομαι σῷδ'' ἧ τύχη γάρ μ εκέώ. 
ΑΧ. Τόος; ἐ ἐμὸς μὲν οὐχή; χωρὶς τὰμὰ κἀγαμέμνονος. 

860 ΠΡ. ήσδε σῆς πώροι»εν οἴκων, Τυνδώρεω θόντος πατρός. 
ΑΧ. Ἕσταμον' Φράζ, εἰ τι χρήζεις, ὧν µ ἐπέσχες 

866 

ΠΡ. ᾿ΗΠ µόνω πάροι»ε δῆτα ταῖσὸ ἐφέστατον πύλαις; 
ΚΛ. Ὡσςμόνοιςλέγοις ἄν εξω δ᾽ ἐλΞὲ βασιλείων δόµων. 

4εµ. Οτῖς πιε νοεαί ραι]]ή]άπχ αρετεῖς ρογεῖς2 τέ οτε Ρεγιηχραίο νοςαβ. 

Ταπι. Φ6ΙΥΗ5: ΠΟΠ 1Πδο]εςζο Ἰος ποπιῖπε : 

4εμ. Οα]α5 3 πο επῖπι πηει5: 

ΏΟΠ θΠΙπα της ο]Π]{ {οτέατπα. 

πηεα αἱ Α σαπιεπιποηῖς 5υπέ 5ε]απεία. 

860 ζαπι. Ἠι]α5, ᾳαξ απίο ὧάος δίαῖ, ἁππίο ραΐο Τγηάατθο διέπι δεγυιι». 

4σμ. Ῥίαπαας; ἀῑς 5ἵ αυῖά νὶ», ρτορίοτ αια π]θ οἶςεῖς. 

Ταπι. Απ Ισίέαχ 5ο] νο5 ἆμο 5ιαβς Ἠ]ο απίε «ες αἆ Ιδίας {οτος 2 

ἄν. Ῥοίες Ἰοᾳυἵ {απαιιαπα 5οἷῖς : 

Ίπ δοᾳαοηίίθις, Ἠεείο. υιά. αἆ ν. 891. εί 
αἆ Ώταπη. Ῥειξοηᾶς. ἘὮΓΟ παροίξας, Υ. 857. 

0οά, Α. ᾗδξας, Λ{αγχ1. 

Ἠτσπς, φαἱ Αεμίμετα οἱ Ο]γψίαταποςίγατω 
Ῥϊο Ἱπε]αππαί, ος ἀείπεοερς ειπα 15 οο]]ο- 
αέωχ, Ηέοτῖς Θ:0. Ἱ. 6. Ῥτίτηα 5γ]]αῦα Υο- 
οἶς «εράπων, ἀεδίσπαι Αἱάΐπα, Ὑετυτη, 
οµπη εκ ν. 891. Ἠωπο οιπάσθπι 6556 ζ0Π- 
5ίεί, αιἲ Ιπ]ο {αῦυ]α επα ΑΦΑΠΙΘΠΙΠΟΠΟ 
εοἱ]οοσίας εξέ, Πίεταδαιε αὐ «ο αἆ Ο1γ- 
ἑαπηποσίταπα Ῥεγίογεπάας αεοερεταί, Ῥτες- 
σίαί οιιπι 1μ0το Ὦ. ποέσ. ᾱ ο, πρέσβυς, 

Ῥταβσοτα. ὶς επῖπῃ αρρε]]αῖ 1ρ5ο ΡΕΙππο 
γετεα Ασαππεπιπο, εοπ{οτ ν. 878. (891.) 

ὡς σὲ τοι] Ἐπιεπάαί Ματκ]απάις ὦ σέ 
σοι. ἨΜα]Ιϊπα: μµεῖνον ὦ, σέσο. Ἰιως. 

γένεβλον, ας 51ρ8 ν. 686. Ἡ. Ἱ. πθρος. 
0οπ{, Υ. 700. λέγω, εοπαρε]]ο, αἱ]οφιοτ. 

ΠΜορ/ῃ. 
857. σαροίξας:] Μ5. Ἑ.. ἀνοίξας, 5άΡεΙ- 

φοΠρίο {αππεη αἰίετο, ἘἨτασίαί παροίξας, 
ασ γα]εί ραιζζιζιπι αρετίρη». ἸΤαΐεί εκ 

ν. 868. εἵτα Ιπίτα Ῥοτίαπη θαβ5{ΐςςο, που 
5ε Ο]γίαπιπεκίτο δρεείαπάιπα αἆμας ρτᾶ- 
Ῥιΐςςο. άμα. 

808. οὐχ βρόνομαι σῶδ ἹΜατκ]απάιις 
γετΏέ: οι {πσο[έδεο ᾖος πιοπίπε, 5υὰ ἸἨθα- 

"μας: ποτ φιιοαά Ἰοο ἀε[ζαίιηι απο, οἴἝ- 
ευπη]οσυτῖοιιε εοἶ]]οθί αἆ ἀοοῖρίοιιζ ατα τ- 
τεπάο, αιῖ πιρπἀαςῖο. ΌΟριίππαο Κοε]ίε- 
τας: Ἡς ἰΦέπίο] Τγοίς, ας υογδἰείιεί 
πιεί δίαπᾶ. Τύχ αί /οτέια αραἀ (1ς6ετο- 

13 

εστεάετο Υετο εκ αἀῑριις τεσῖῖς, 

ΏΕΠΗ, Ῥτο οοπαιίο, δἰαίµ. (Ν. Τπίρρ, 
αἆ Οται. σααμπ. ΜΥ, 7,16. εἰ ρτο Μ1]οη. 
54, 939.) Ῥυϊᾶας ἀβρύνται Ἰπιετρτείατασ 
κοσμείται, Ἀούσστεται, καυχᾶται. Ἠορῇι. 

859. χωρὶς] Ώες πηρα» εί Α. ςυπί ἀἱδ- 
Ἱαποία, ΠΙΠΙ] ϱΟΠΙΙΠάΠο Ἠαβεπιας. Ἀθ- 
5εῖο απ Ὥος ΑοΠί]]15 ἀϊσέατα Πῖο οοπιπιοᾶς 
απαἀτει! Ὦε ν. 860. Υ. α ας 6µρτα 5υπί 
ἀῑεία ν. 46. 5ᾳ. ΠΗορ/η. 

860. τῶν»ε, σῶν φάροι9εν, οἴκων, Τυνδάρεω 
δόντος πατρός. 2] ΜΡ. Α. Ῥτο τῶνδε φών ΠαὈοίε 

σησδε σηε: (418Ώ1 δοτΙρίιταΏα (σησδε της) 
ΥΟΧ πατρὸς Ῥοδεςτε εἰ «ΟΠΗΥΠΠαΤΟ νΙάθίυτ, 
πέ οί γεγςυς 46, 8969, 870. Ῥαίο αὐ Ευτί- 
Ρίάε {ιμΐς5ε Τήσδε, σῆς πάροι35ν, οἰκεὺς, Τυν- 
δάξεω 2ύντος πατρός" Ἠι]ιισος, φιι λῖο δίαί, 
/απιιζις, Ίγπάατεο ραίΐτε ἀαπίε. νιᾶε Ἠατ- 
Ῥοοἵαί. Ύ. Οἰκέως" Ῥορβος]. (Εά. Έγτατ. 
ΤΤδ. Ἠοπιεγ. Οάγςς. Ἐ'. 4. 65. Παά. Ζ’. 
566. οί Ὑαἰεκοπατ. αἆ ΑΠΙΠΙΟΗ, ΤΠΗΙ. 9. 
(α5.α Ιπίετρο]α(οπῖς τπαπἰ{εσία σε. 

Μαγκί. 
σΊσδε σ]ς πάροιθ9ν.] Τίς Μ5. Ἐ. Ε. 

Α]ά. σώνδε σῶν πάροι»». 
Ἠεῖςκ. Ῥει σοὺς πάροιθεν οἴκου, Ἰπίε]ϊ- 

οἵί Γαπαϊλαπα γείετεπα Ο]γίσπιπεδίαςε, 5ε 
Ἠνγπάατί, Βρατίαπατη. 

Ῥτεν. οδίοπά!ϊς, ἵπ Ἠϊ5 5οηαεπάατη 6558 
Ἰθείίοπεπαῃ οΡΩΠΙΟΓΙΙΏ «οἀά. τί ορηδίατεῖ 
51Ρἱ οταΓῖο Ἠυ]ας βεπῖ. Ὀεσί.. 

860.5Ε. Ἐσο επι ΚοεΠ], να]σαίωπῃ έιιθ- 
ος, Λατιήι, φιια Πῖο διά, φαἴιηπ. Όθτνις 
επίτα γεπῖΐέ ε Γεπίοτίο τοις ΠοΠ- 

5 «4. ᾽ 9: . 



δ62 ΕΥ ΕΣΤΗΠ ΙΔΟΥ 

Πρ. Ὦ τύχην πρόνοιά 3» { ̓ μὴν σῶσον οὓς ἐγὼ 5)έλω. 
806 ΑΧ. 'Ο λόγος εἰς μέλλοτ' ἂν ὥση γρόνον' ἔχει ὃ 

” / 
ΟΥΛοΟν τι. 

ΚΔ. Δεξιᾶςέκατι μὴ µέλλ’, εἰ τι μοι γρήζεις λέγευ. 

ζαπι. Ο {ογίαπα εί τηεα ρτον]άεπίῖα, 56ἵνα 605, 105 νο]ο. 

865 «4.1. Ἠπε οτα(ῖο {αίπτο {εππροχί ρειπηέεπάα ο5ε; Ἠαδοί οπίπα απῖᾶ Ρροπάρτῖρ. 

η. ποσά ἀοχίταπι, πο οµποίατο, 5ἱ ααἷά πα]Β] νίς ἀΐσοτο, 

ἀάπα {αππεπ 6στεςι!5 ε5έ, (ν. Υ. 865.) ἐπέ- 
σχες, 5ΗΡΓα Υ. 814. ἴσχεν. Ττα]αήατα 
ο5ί, αιιοἆ αἆ ν. 863. πποπθί Ῥαττιθοῖας, 58 
5οτῖὮοτο πάραι3ε, ἨΟΠ πιοᾶο οὗ οαγπηϊηῖ5 
δταίῖατα, 5εά απία εἶαε Ἱία οτίραίξαχ, ας 
πάροι»ε. Πορ. , 

862. σαϊσδ.] Τία Τηδ. Ῥ. εί Ἐάῑά το- 
οδη{Ίοχθ», ποπ ἀῑςεεπιεπαάρας ΛΤΡΒ. Εν. 
Α]ά. πα!δ. Μαν]. 
ΤΗ µόνω πάροιε] Βίπο ν ΦΟΓΡΟ, ΠΟΠ ΤΠΟ- 

4ο οὗ (Οατπαϊπῖς σταῖαπα; 5οὰ αιἷα φας 
Ἱία δεΠΡΙέαχ, ας πάροιθεν. Βίος ὄπισὃεν, θἱ 
σηλέθεν, θί σάντοΌεν, 6ί ἄχιις, οί μέχοις, 

εί σουτάκι: αριά Ῥϊπάατιτη, θέ σολλάκις, 
εί πλεισσάκις, το. 5ἵπο ατα Πίετα Ῥτο 
1αβίέα φοτραπέας, πηοάο «οΏδοπα 5ο018- 
{αγ. Πάντοθε ΡΤΟ πώντοθεν, Τηθουςτ. Τἀγ]]. 
ΧΥΙΠ. ν. 97. ο οσίοτῖδ ποππο ἀἁπριίαί, 
Ἐίνεκα 6ἳ οὕνεκα απίε 6ΟΠ5ΟΠΑΠΗ, εἵνεκεν οί 
οὕνεκεν απίο νοςα]οτῃ. 

Ταῖσδ᾽ ἐφέστατον πύλαις] Ῥτο σαῖσδ Α]- 

ἀϊπα οὐΙίο Ἠαδεί σπαῖΣ, 1. ϱ. παῖδε: οἷς 
Ἠοπιο σταπάασνις γοσαί ΑοἨή]]οτα εί Ο]γ- 
{απηηεδίαπῃ. Ε4 Ἱία ο. Ῥτοάσφις Ἰεσῖε. 

Ῥαγπιδ». 
865. Ως ΜΟΝΟΙΣ λέγοις ὤν'] Ωια5ΐνο- 

ΥΑί 5ΕΠΕΣ, ΑΠ ΜΟΝΩ, ἐφέστατον πύλαις:, 
Τυα]ίετ, κο υ0 ηυο φίαἰἰς αἲ Ῥογίαν ὃ 
ΡΥοραΡῖ]ε ν]ἀείασ Ο]ψίαπαπεςίταπα Τβ6ροή- 
ἀῑδδα, Ως ΜΟΝΟΙΝ λέγοις ἂν, {απφαγι 
χιοῦΐς πύοβῦ5 5ος αἰπεγί, Ίπ ν. 864, 
Ῥτο σῶσον οὓς (0ο. Ἑ. σωσουσ: Α. σωσας : 
1. 6. σῶσον οὖς, εἴ σῶσον ὧ,. υίτυπη(ο ἆθ 
1ρηϊσοπῖα, Ματ. 

μένοι.] Ῥ]αοεί Ἠαγκ]απάο μόνοι, ἆμο- 
διι δο0ἱ. Λμςσ. 

864. σῶσον.] Μ5. (. σώσουσ. ΜΡ. Ἐ. 
σώσαι, Ἱπάε ποπ] Γοτίο οηιοηάεπί σώ- 
σα». «ισα. 

σρόνοια, Ἱιαἲ. ρτονϊάθηεῖα δέ Ῥτοσυχαίῖο, 
γιά δεΏδαπι απηρίσιατα Ἠαραί, ἆθ απο 
νά. Ῥ. Ὠοεάστ]είη. ἵπ Τη. Τῃεο]. 
Οπῖςι. Τ. 1. Ρ. 494. εᾱ. απαχε. 

δέλω 30, σώζεσθαι, τεδρ]οῖέ αἆ Τρµ]σο- 
πῖαπα, ωί πἴδηαο Ιπίε]]σοί, ἸἨορ[η. 

865. ἄν ὥση] ἈΝοηπ Ιπίε]ϊσο, ἄνοίσει 
αλά: 

(ξαέ. αἳ ἀναφέρω) εἰς, Ἠδίίαία ον ]οοι{ῖο, 
Απιρίσαα νε] ἀπρία πα οἶπέ ἂν ὥσμ, εί 
μέλλοντα χρόνον, τε]ηαῖ γεγδῖοπεπι ΟαΠ- 
τοτί οἳ Ῥατηοςῖ, Πανκ. 

ὤν ὥση] Τ,εσοπάμπα γΙάδέιχ ἀνοιστέος. 
Ῥ]α. ΟΡ. ἈΊογ. Ρ. 694. Ἐά. Βίερῃ. ἀλλ” 
ἀνοισσίος ὁ λόγος, ὡς φησιν Εὐρισίδηε. Τάοπα 

Ρ. 765. ἆλλ᾽ ἄνοιστίος ὃ λόγος (ὡς αὐτὸς 

ὠνήρ φησι.) Ἡεδροηρίο πο ΑεΠῖ]]15 αη-- 
ε6ρ5 πεορςδατίο σέ Ἱπάσβηϊία α5έ, προίε 
ΤΟΠ 6{ Ῥογδοπαπῃ Ισποταπεῖς: αἲ {επιρογίς 
Γωιγὶ αγ ςγιπι ᾖογίίπεγο, φιια ἀἰπεγαί 
δεπιεῖ, πέο αἰ[εν αἰγιαίσαγίὶ ροδ9ε; ϱγαυΐία 
ίαπιετι 6556, εί γεηῃ ποπ επἰσιεζ ιο ὑγια-- 
σαγε. Ῥεα]σετο Ῥ]ασεί: εἰς μέλλον ἂν εἴη 
Χρόνου. ἨΜισα. 

Ἐιϊάστα «ΟΠ]ΘΕΘΓΑΤΗ εἰς μέλλοντα λεύσ- 
σει, πες 5ἶΠο Ἰαία νιά1 Ῥορίοα, Ἰάρπα Ίαπα 
αὖ Ἠεϊςκῖο Ῥτορορίέητη, Ιάεπιαπε α Κοε]ι- 
Ίετο ποπ ΙΠΙρΤΟΡαίΗΠΙ, ΑΕΥπΙΟ γεκρίοί{ αἆ 
επηρις Γγιπι, εσο ορτίο ποη Ἠαῦθο 
αιά νετραπη, οααοά Ἠῖο 5ΗἨ5ίπθτοια, 

απαπῃ λεύσσει γε] βλέπει, οἳ Ἰϊοργθί. ΜἨορῄη. 
866. Δεξιᾶς ἕκατι μὴ μελλ’, εἴ τι µοι χρή- 

ζεις λέγεν.] Ἰ]αςααίοποπα Ῥοδία]αί Ἠῖο 
Ίοσ15. Δεξιῶς ἕκατι πιπηπαπα κἰσπ]βσαί 
1ετ αετίγαπι, ααεπιαάπιοάσπα γεγεπέ: 
φοᾳ νε], }πγορίεγ ἀετίγαπι, νε], ἀσχίγαπι 
φιεοί αἰἰπεί. πε(αο Ῥτοραρί]α ο5ί, 1εσί- 
παπι, ΑΡαπιεπηποπῖ5 Ἰ1χοτοίΏα, οὐσεσταίι- 
ΤΑ 556 δεγυπι 5ΗΗΤΑ ῥεγ ἀεπίγαπι ε]ας. 
Παπ Ίοησε ἀἴνειδα θιπέ οἰτουπηδίαπίϊας, 
υρί Τρηϊσεπία ἵπ Γαημτῖς, ν. 1068. εωρρ]ῖ- 
σαΐ ΟΠοχο πρὸς δεξιῶς, γεν ἀεπίγαπι, Ί1]α 
εηῖπα Ίπρεπιια εγαπέ, Ἠσοί οαρίῖνα,: οἱ φί- 
λας εας αρρε]]αί Τρηϊσοπῖα, ν. 458. εί 
φιλτάτας, ν. 1066. ΑΠίογ οχρ]ςσαπᾶα 
Ἠαο καπί. Ἠεσυπ οί ππασηαέιπα πῃος 
εταί ἀεσίααπ ορεπ]απάαπι γε] {αησει- 
ἆαπα Ῥοττίσετο εατνῖς εί Ἠιπα]]οχίρις αιῖ- 
Ῥπεουπααο αι Βάεπι ας Ῥτοίθοοπεπι 
εογιπα ΙΠΙΡΙΟΤάΤΕΠΕ, αιέ αῑαά αιῖά ρείθ- 
τεηί, γε] ρτα(ῖας ασοτοεπέ, γε] στα(π]ατοῃ- 
{πχ γε] ἀεπῖααε αἰπιρ]οῖίο, ἵπ εἶςρ- 
Ώ πα αρρτοραβοπῖς ΘΟΓΗΤΙ. Ἐ6Β θδί πο- 
Πδείπλα (ἵΠ τερῖρις αάπμο ἀυταί), οί 
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ΠΡ. Οἱσθαδητά µ ὁστις ὠνοσοὶ κωὶ τέχνοις εὔνες ἔφυν : 
.- / λ κ' .- 

ΚΔ. Οὐδά σ᾿ ουτ᾽ γω παλαιον δωμάτων ἐμὼν λάτρυ. 
1/ 3 -” ” -ω Σ/ 3 7 

ΠΡ, Χώτ, µ ἐν ταῖς σαΐῖσι φερναῖς ἔλαξεν Αγαμέμ- 
/ σ 

νων οναζ; 

Ταπι. Βεΐσηε Ισῖέας, φια]ῖς εχῖσίεης 4δί οἱ ἐπῖς Ηρετῖς Εασπῖπα βάιι5 5 

(ψ. Βεῖο 65ο {6 Υαίεγεπα ΠΙΕΑΓΙΤΩ αάἴαπα 6556 τηϊηἰδίτατῃ, 

εχεπορ]α υρίαιο: γ]ά. Α]σαεςί, 194. 8Θο- 
Ῥλοε]επι (Εά. Ἐντ. Ἴτο9. Αιίαπάπι Ὀϊς- 
5ετί. ]. 19. Ῥεπεχ Ιἴαηιθ ΡΓο ΠΊΟΓΘ στᾶ- 
Ώαπα Ἠαης εχδροείαδαί, αίηιιε Παπ 6χδρες- 
{ΑΗοπεπα σερί αἰἴαιο 5Ιση]Πσαςςε ΞἹΡῥο- 
ποεπά 5 ε5ι. θεά Ο]γίατηποδίτα, ΠΙΟΓΟΡ Ίπι- 
Ραΐεη», Ἰωδεί εππω Ῥεσετο {απᾳμαιη Ἠος 
5ισηιπι αεεορῖδδεί: µφιιοᾷ αἆ ἀθπίγαπι 
Ἠῃεαπα αἰιῖχιεί Ίιε οπιοίεγε, δὶ φιιῖᾷ ᾖαῦες 
εί ἀἴσετε. Ἠείιερεαγ ἵπ ΠΕΥΤΑΙΟΠΘ ας- 
ἐἷο α]αιια φεηῖς, νε] σδδέµ5, 4πεπι «Ρεςίᾶ- 
ἴοτες ν]άεδαπί: αιαοππαάπιοάυπα Ἱατία 
8ο, γεὶ αρρτεμοεηδίο Ρρεάμπι ΤΏοποϊηῖ 
ἈΝοςίῖ ἵπ 1ξίο Ὦ. «οαηηῖς κκ. 17. Μή 
µου ὥἅπτου. «Μαγλ. 

Ἐά. Α]ά. µέλ. ΜΕ. ϐϱ. μέλλ’, απ 
επ Ῥατηεδῖο ο]άΙ. ΟΡρΒᾶπιθ ΡοΓΓΟ ΠΠο- 
πεί Ματκ]απάας, Ο]γΩεπαποδίταπα ποῃ ᾱἷ- 
εεἵο δεξιας ἕκατι, ἵαπηιιαπη 5αρρΙίςσπα, 5θἆ 
τί {Ἀνογοπα 5ΙΗΠΑ 5ετνο Ρο]]σεθηίεπα: αἆ 
αυοά 5Ισπϊβοαπάιπη ἀεσίταπα Ροττῖσοτα 5ο- 
Ἰεπί Μασηαίος. νῖἀ. Αα. ν. 194. Ἠίπε 
Ρεπῖρηταςεῖοο υοτγίας: οδἱ ἀθτίναπι ΊιΘάΤΙ 
Ροττὶςσὶ εἱδί οιγρίς, εοοε 6απι ἐἱδί; πιο ἰσίέιχ 
7πογατο. 

ιο ἵπ Ὑεττοπα Ὑ'. ο. 68. ομί οἷυί σιιρρῖί- 
οἳ ποπι ία ἀεπίεγα ἐπυίοία εἰ Πάει ρογγεπίέ 
εί δΡεπι αζιές οδἰεπαᾶ ὃ ιάο εἰ ήΤπεῖά. 
11]. 610. ἍΆ[ιςς. 

γπάείασ εἰσπίῇσατα: πιεί φιίάεπι, ιο 
πεο ἀεδίτέιιαγῖς αιιπἰῖο, πιοζίπι {ε απιρ{ῖιις, 
φιιῶ ἀἰοεπάα Ἰιαῦεας, οείατε. δεξιὰ, αιχὶ- 
Πτα. Πορ. 

ἨεαιἩ. τεάάϊε: Λε ἵι ἀθτίγα πια Ῥγό- 
ηεπάεπάα {επιριιδ έεγαν. ἸὨεχίταπα ριιίαί 
Ρτεπεπά]5»ε, αὐέ ρτοβεηδσΗτῃ Εμΐςςο, 5- 
Ῥ]σππα ΤΠΟΥ6, 5ΕΥΥΙΙΤΗ, 

Κοεϊ]. Ρρυίαί, ποπ Ροέμῖςσο τοσίπαπα 
ΣΠΟΤ ϱἈδα πΙαπυπα οδεμ]απάαπι Ρίᾶ- 
Ῥετε πο]]ε; Ισῖέωχ ροέΐας αςαῖρῖε, αέ να]σο, 
Φέη ἀεπίγαπα {ε ογο; εἶσα Βάθ]ετη 5ετνΗΤη, 
εἴ 1Π {ατα στανῖ ϱα5α, 14 {ασετο Ροίμ]ς5ο. 

' Ῥεεᾖ. 
Μα]]επι Ἠεαίμίαπα «ο, ααῖ τοάάϊ[ε : 

Ἅε ἵπ ἀετίγτα πια ᾖῬγε]επάσπάα πιογατι 
ίεγα». ᾗἹψ Υ. Ὀ. Ῥυίαί Πάετη, 5εγνατα 

ες ἲ 

Ζαπι, δοίσπε εἴαπα αιοά οἶῖπα πηο έπα; ἀοῑῖς η Ρατίεπα αεεερῖέτεα Ασαπιεπητιοη 

ἀεχίατα Ῥτεβοπάϊ5ςα, απί Ῥτοπεηςύταπα 
{55ο, 5ιρρ]Ιοπα ΊΠΟΙΟ. Εδί 5οηῖς οἳ 
εγνΙ Ἱπάο]ϊ Ώαεο τθ5 5ἳί να]άο αεσοπιπιο(ᾶ- 
ία, (Άτπεη πο]]επι α νι]σατί ΏοΓΙπα ΥετΡο- 
τΗπῃ Ἰπίεγρτείαϊοπο ἀῑξεεάετο, ῥευ ἀ4ετ- 
ἔγαπι 5. ῥγορίετ ἀετέγαπι ἔε ογο, ἵη 41ο αα]- 
ἀθπι Κοεμ]ετας ᾳποθάα ππεεΙπΙ «ΟΠΡΕΠ- 
ἄε Όυσ επίπι Ο]γίαπωποσίτα, Ῥτευίδεῖπηςμ 
ΤΠΟΥΩ2 «Ώμδα, Ἠου 56χνο ἀρπεσανοτίε2 ἨΝθ- 
απς Υοτο Ἱπάεοοσιπα Ώου αχἰδίίπαεπη, ΟΠ 
4ε το {ατα σταν] 5ΕΤΠΊΟ 5ἷέ, δὲ 5ειτι5 {α]15, 
αα[ῖς Ἠῖο πρέσβος εταῖ, Ἰηδῖσπϊ αριιά ἀοπηῖ- 
ηος {αγοτο {τιῖ 5οἸοτεί, μέ οοηδίας. Τα] 
επίπα ἑαπαιιαπα Γαπη]λατί εί ΙΠΙΙΠΠΟ απηΙοο 
ἀοπαϊπϊ ἵπ τεῦας σταν]δεϊτηῖς {1 5ο]εραπε. 
Ἠοπῖαιο ααῑς ποδοῖί, Ἠοπ]ῖπες ἵπ τερας 
ατἀυῖς απσιςεῖδᾳαο σαπηπηῖς εοΠδΙἔΙ{05 
οπιπῖα {ασςτο αἴηιθ 56 4ποεππ(αθ πιοάο 
ἀρπαϊίέρτο, οἵ πποάο 5ε αλαι]ά Ιπάρ ΕΠΙΟ- 
Ἰαπασπ{1, 1εναπηϊηϊς, ςα]αίῖς Ῥετοῖρεχθ Ῥο55ε 
«ροταπί2 Οαίετάπ Ἐά, Α]ά. Ἠαῦοί μέλ”. 
Έσο οππα Έατπες. πιδσταν. εἰ ΝΤΑ, . 
εὐἰάϊ μέλλ’. ΠἩορ/α. 

867. Οἶσθα δητά γ ὅστις ὦν, σοὶ καὶ σέκ- 

νι εὔνους ἔφυν .] Τιεσε Οἶσθα δητα µ’ ὅστις 

ὢν, ποβοι Ῥηταδίς απατά αί Ἠλαςιταᾶοπα 
οσεαί. Ὑϊάς ἴαπιοη Κυρίετ. αἆ Ατίςίο- 
Ρριαῃ. Ῥ]ά{, 6δ. Ρο. 

867. 55. ΝΙπηϊς Ίοησα ο55ο υἰάείωγ Ρία- 
Ραταο, Ύὐα 5επεχ αΠίασ, απίευαπα αἀ 
παγταίίοπετα 1ρεαπ. Ρτοστεάίσαν. Τὲες οπῖτα 

ίσα ρτανῖ {απηάϊι οε]ατ ποπ ἀερεραί, 

ᾳπασ1 {ασΐ]ε ομίπι Ροίετας Ιπίεττατηρϊ αὓ 

Άρατπσπιποπο, απίρηααπι Οἰγίαπιπορίτα 

οί Δοἰ]ή]]ος τοπα ΟΠΗΠΕΠΙ οοσποσί55εη{ξ. Τ8- 

Ίο5 Ρταραταίίοπες εἴῖαπα αραιά Τετοπ{ῖαπα 

Ἱπνοπίες. ΑΠηιίά φα]ίοτο σαττα Πα 5εηῖς 
αἰρασπάτπα ο55α τΙἀθίατ. απο Ιδίθ 5ΕΓΠΠΟ 
οπωποπα οχοϊίαι αἰζοπίῖοποτΏ, γίαππααο αἆ 
παπα ἐπῑσήδείτωαπα τοπ  Οἰψίαπῃ- 
ποσίτα νοζαΐ 5ΕΠΘΠΙ παλαιὸν Σωμάτων λώτριν 
(δοῦλ.ον,) ααεπιαάπιοάυπα Ἑαάασοσυ5 Με- 
θα», ν. 49. πα(τίσεπα εοπρε]]αέ παλ αιὸν οἵ- 
κων «σημα (9εράπαιναν.) Ἡορ[α. 

869. χ’ ὅτι δή µε ταῖς σα: φέρναις, ὅς,] 
Οοάΐςεος οπΊΠ6ς, Χ ωσι µ ἓν ταις σα!σι φες- 
.. 
υ] 
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870 ΚΛ. λλες εἰς” Αργος μεθ ἡμῶν μἀμιὸς ᾖσὃ ἀεί 

ποτε. 

ΠΡ. “Ωὸ ἔχει καὶ σοὶ μὲν εὔνους εἰμῖ, σῷ ὃ ἤσσον 
/ 

ποῦσεί. 

ΚΔ. 
φους. 

ΠΡ. 
τανειν. 

ΚΛ. 
Φρονεῖς. 

975 ΠΤ. 
ΚΛ, 
ΠΡ. 

ου Φρονεῖ. 

870 Οψ. 

Ταπι. 

ον. 

Ζαπι. 

οἶψ. 

875 Γαπι. 

αν. 

Ταπι. 

Φἱο Ἠαμοί Τε»: 

ναις ἐλαδεν, ὅτο. οί Ἱία εἀ1]ά1. σαῖσι Ρτο ταῖς 
σαῖς οοπ]θεργαί Ἠεαίμίας. Έεπο, πῖςὶ αἱ]- 
τος ΝΜΡΡ. Ίπ ρποπρας Εάῑπ. ατασαπα 
Ἡπσυαπα, νε] πλείγπη, Γγαδίτα αααῖνοσῖς. 

Λατ. 
μ ἓν σαῖς σαΐσι.] Πτα Ἠ5. πυίετιε εί 

Ἰαν. Ῥ. Ψυ]σο δή µε ταῖς σαῖς, αιοᾷ Της- 
{το αἀνεγεαίιγ. Λιβ. 

Ἠεαί]. αμέ σαΐσι Ῥτο ταῖς σαῖς ]εσεῦαί, 
αιί πωμίαίο γατρογαπα οχάίπε ΣΧ’ ᾧτι ταῖς 

ε σαῖ δή µε φέρναι. «Ἠεο. 
869. 5». Οιοά νη]σο ]οσίέχ, δή µε σαῖς 

σαῖς, Ππθίτο αἲν οικα(υ, απιατο τηα]ο Ίεσοτο 
μ ἔνσαις σαΐσι. φερναῖς ἔλαβεν, Ππίθτ σα, ασ 

ΗΡῖ ἀοιί ἀοπαραπέιτ. Ἡ. 5αρτα αἆ ν. 46. 
5«α. εἰ 860. εὔνρυς 5ΙΡΙᾶ ν. 465. 5ᾳ. ὦηα» ὃς 

οί πιστό. Ἀιπς τετ Ὀγονϊίες Ρτοίογί. ὁ 
φύσας 6ἳ πατὴρ 5υπί Ἀγποηγιπα, 56 Η. Ἰ. 
ξοτίε Ι]]ιά φύσας, ᾳαοᾶ αἀάϊταπη Ἰεσίποις, 
νῖπι Ιππαοτο ἀεῦθει. Ῥαΐετ βΙΙαπα--σφατι 
Ργουγεανίϊ. Ῥο Ἱπίτα 4ποφπο ν. 1177. --- 
αὐτόχειρ ἀῑεῖατ Ῥτορτίε, α αἱ 5αα ππαπι 

Ο πιο πῖδοταπα, απ 1βΙασ πηασία5 πηοιι5 ἹηδαπΙςὁ 

.- -” / / / 

ἜἘικκάλυπτε νῦν πο» ἡμῶ, οὓς τας λεγεις λο- 

. 4 / / 

Παΐδα σὴν πατήρ, ὃ φυσας» αὐτόχειρ 4 ελλεί 

” ο] / . α ιν Γ. ο’ 

Πως: ἀπέπτυσ, ὢ γεραίε μῦφον' οὐ γὰρ εὖ 

Φασγ άνω λευκὴν φονεύων τῆς ταλαιπώρου δερἠν. 

Ὢ τάλαν γω μεμηνὼς ὥρα τυγχάνει πόσες ; : 

᾿Αρτίϕρων πλὴν εἰς σὲ καὶ σὴν ᾳαΐϊδα. τοῦτο ὃ 

γεηϊςίϊ Ατσος ποβΙδοµπη, δί πΊθι5 56ΠΠΡΟΣ Εμ1ςῇ, 

εί Ε9ί αυἴάεπα 5απ1 Ὀδηονο]ας, παῖπας πιο πιατΙ(ο. 

Αροτίίο πιπο {απάςπη πορ!5, ααος νῖς ἀἴορτο. 

Ῥαΐογ να] βΠαπω {µαπῃ, 4ααπα σοηυέ, δα ππαηα οορῖάρτο. 

Ωιοπιοάο 2 αοπηῖποΥ, Ὁ) 60ΠΟΧ, Ἠμηςο ΦΟΥΠΙΟΠΘΙΗ: ἨΟΠ θΠΙΠΏ 65 ϱΟΠΙ- 

Οαἆοηπς σ]αάΐο οαπάϊάαπα οεγνίοςπι πηδεγα: Ῥιθ]]α.. [ρος τηρη/ῖς. 

Γεοπα ἀθδιρίέ. 

Μεπίϊς «οπηρος 1]ε, Ργαίετα παπα ἵπ Τε οί (παπι ΕΠαπα: ααοσᾶ Ἠος αιἰ- 

αηαῖά {αοῖς. Ὁ. 06]. Ῥοε]ς. αἆ Ατίζίιορη. 
Αν. 1125. οἱ Ψϊσοτ. 4ο Τάϊοῖσιο. (τ. 1. 
Ρ. 160. αυἵ λατ Οοπαῖοϊ ΊοσπΏ εἶτανῖε, 
᾽Απέπτυσ' ΡΥΟ Ρταβδεπ{ῖ ΡοδΙ(απῃ εδί, 4ο 4 
το ν. 5ΗΡΤᾶ Υ. 90. (Φί6τΙΠΙ ἀὀποπτσύει, 
π{ γεδρπετο Τα ποσα, 5οἱοί αἀλῖροχῖ Ρτο 
αδοπιίπαγί. οὖὐκ εὖ Φρονεν Ραμ]ο Ῥο5ί µαί- 
νειν. ΏΟΠ 6556 οοπηροίεπα τηθηΜῖ. Πορῄα. 

8705. φανεύων σὴν ταλαιπώρου δέρ.] Μ»58. 

Α. Ἑ. ση; ταλαιπώρου. .Ἡοείθ, υΐ ν. 49]. 

οἳ αἩ. Μαν. 

σης ταλαιπώρου] Τία απ]Ώο ΜΒ». Ἐᾱ. 
Α]ά. σὴν ταλαιπώρον. Μασα. 

Ἠ]ς νοτρῖς Έταππσις εγεάἰἸά[έ, 1ρ5ί Ο1γ- 
{απαηοδίγας παογίθπη ἀθηιιποῖασῖ, 584 Ῥτεν. 
οδίθπά!ξ τεοίθ, ΡεγΏπετο ϱα αἆ 5αροτίογθία 
ϱοηῖς οΓΔ{ΙΟΠΕΠΙ (ν, ΞΤ5.) ααά α Οἰψίαπι- 
ηεσίτα Ιπίοιγαρία ο5. Ὀεεῖ 

δέρην Ῥοδια οτπαί ερ]]σίο λευκὴν να]άε 
πςίαίο. Φώσγαν»ν, ξίφος. ΒεΠο]. αἆ Ἠε- 
ομῦ. Υ. 641. εχροηῖέ: σὸ ἔν σφαγαῖε γανύ- 
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ, 595 

/ / 2 λ 5” 

ΚΛ. Ἐκ τίνος λόγου: τίς αὖτον ῥυσάγων ἁλαστόρων; 
’ Ι] ϱ/ λ 7 5/ 

ΠΡ. Θέσφα»', ὡς γε Φησὶ Κάλχας, ἵνα πορεύηται 
στρατός. 

860 ΚΛ. Ποῖ: τάλαιν ἐγώ' τάλαινα ὃ ἣν πατήρ μέλλει 

χτανεῖν. 9802 

ΜΕ. Δαρδάνου προς δώριας)”» Ἑλενην Μενέλεως ὅπως 

λάξῃ. 
ε / π νά / .” 

ΚΔ. Εις ἂρ ΙΦιγενειαν Ἔλενης γόστος ἦν πεπρωµενος; 
/ . / . / .- 

ΠΡ. Πάντ έχεις. Αρτέμιδι «ύσευ παῖδα σὴν μέλ- 
/ 

λει πατήρ. 
λ , ος ας 

ΚΛ. Ὁ δὲ γάμος τί εἰχε πρόφασιν ἤ µν ἐκόμισεν 
ἐκ δόμιων; 

9µρ ΠΡ. ΄ 

ουσα σἠγ. 

ἵν ἀγάγης χαΐρους ᾿Αχιλλεῖ παῖδα νυμφεύ- 
590 

ἄν. Έτα ἆε «αιδα» απῖ5 τπα]ας σεπῖας 1]απι Ἰηςῆσαί 5 

Ἔαπι. Όταοιμία, τ{ που (αἱε]ας, αέ εχοτοῖέις Ῥγοβοίςζαεις. 

880 «ψ. Θιο2 πιεπιῖεταπη, Ιπέε]ῖσεηι εἰῖαπα 1]]απῃ, ᾳααπα ραίΐοτ εσί Ἱπίείοσίυτας, 

Ζαπι. Ὀατάαπϊ αἆ 5εἀε», αἱ Ἠε]επαπα ἨΠεπε]αιις ταοῖρίαίξ, 

σψ. Ίτπ Τρησοεηία Ισῖαιγ ρεγηϊεῖειι τοάΙέα5 Ἠεἶεπα; εταί {ας ἀεετείας. 

ζαπι. Ἠσπι {6Πθ65 ΟΠΙΠΕΙΗ. Ῥαΐογ β]απι {ιαπ Ἱππππο]αίατας οδί Ὠΐαπα», 

(ἴψ. Ναράα νεο 4πθπα ρταίεχίυτα Παῦεραπέ, ααἱρας της εκ αἀῑρις αάάωσῖε» 

885 Γαπι, ε ἴμδεπς αἀάιοετες (παπα ΒΠατη, αέ εαπα ΑΕΠΙ ἀαίυτα παρ], 

µενον, ἢ σὸ γεγανωμένον ἤγουν στίλβον σκεῦο». 
Ηορ{π. 

876. 55. (οπρίτιας(ῖο νεδί «ΙΙΠ1 τυγχά- 
νειν, ασ οδί {τα]αΗεῖα, Πλαδίταίιιτ αὉ Τηίρρ. 
αἆ Οερεᾶς (αρυ]α Ἱπάαπα εἰ Ὑ]σογιπῃ, 
Ρ. 995. εᾱ. Ζειιπ. ρτῖογ. Ἀεδεῖο {8πΠεΠ, 
4η μθίφµε νετα 5ἷς Ἡοοσενεπί οὐ5εγναιῖο 
α Ῥ. Ζευιπίο αἆ Ὑϊσεγταπα Ἱ]. ]. ρτοβραία, 
Ὑγετραπη τυγχάνειν Ἱτα ατα ραγεῖρίο γετ- 
ΕΙ ΠαπείατΏ τοι Ίπεγώ 1ηδετνῖγε ροτίρ]εγαδ, 
αποά (ταπωπηαεἰοῖ 5ίαέααηῖ, 5εὰ 6558 απ- 
οἶδοί, δει εαδιε, [ογέε, Γογέιώια αἰϊφιιίά αοεῖ- 
Ἄετε. ΟὉιοπιοάο Που σίαὈίτ Ά]εςςί. Έτο- 
Ίο6. Υ. 1Ο. εί α)ἴρι2 σε Ίαπι πιοπυῖ αἆ 
Ατϊείοίθ]]ς αἆ Ἀίϊσοπα. Ύ. 1. ἵπ Μ{αρασῖτι 
Πύν δο]ιεπ, 1. 9. Ῥ. 418. ὙΝουί μεμηνὼς 
ορροπῖέασ παπο ἀρτίφρων, αιῖ 5.8πα, Ιπίθ- 
στα ππεμία ἔγαϊέαχ, απίθα ]ασεῦατηις ΓΟΙ- 
τηυ]απα εὖ φρινεῖν. Ἡ. εί Ιηίτα 595. σίνος 
λόγου 41αΠΏ οὗ οβ45αΤΏ. ᾽Αλάστωρ εσίαα5- 
απςε σεηία5 πια]α5, α 44ο 5οε]ε5ία5 αἆ 5ς6- 
Ίετα Ἰπιρε]ϊ ρυαρατατ,. Ὁ. Ῥ]ηίατοὴ. 

γπία Οἱοργοπῖ5 54. ΆῬ]υτα ἆο Ἡ. νΥ. ποίᾶ- 
νίποας αἆ Βορμος]. Γτασβίη. ν. 1099. 1]- 
]ιά αἰίεγαπ ᾿σάλαινα, Υ. 880. αιοά αἆ 
1ρΗΙσεπίαπα τε[οττῖ ἀεῦεί, ποσ]οχ]έ ἴπ νετ- 
βἱοπο Ἐοεμ]στα», Ττο]α γοσαῖας 5εᾶες 
ΤῬατάαπῖ, ιέ Ἐλ]οσίτ, δ. οο]]. 6. ἀῑστατ 
υχὴς ὨὈατόα Ἱπο]γία, Οοπ{, οἶαπι ΠεΙεῃ, 
1493,5. Ὠατάαπις επῖπη αὖ απααϊταίο ἁἷ- 
εἴέαχ Ῥαΐοι τοαποσιαπ.  Ὠϊνετεις εδ 
πηγίῃις αριάἀ Ὑσΐετες, ππάο Ώατάαπις ]ε 
νεπετῖε, 4 αιια τε Ίεσας Αρομοάον. 111. 
11. 1. Βειν. αἲ Έπ. ΥΠΙ. 907. εἰ Ὠϊο- 
Ὠγδίιπι Απίία. Ἰοπι. 61. ---- πεπρωμένος 
---τοάῖίας Ἠείεπα πποτίεπι αβετί Βία. 
Ἠος νος. Ῥτορτίε ἀτ. ἆε 15, ααῖθις α {αΐο 
αΠαιΙά ἀεειπαίαπα ε5έ αίᾳαε εοπΏησ!έ. 

ΜΗορ/. 
881. λάβῃ, αὲ Ἠε]επαπα τεεµρετεί. δἱο 

ΙΠΠ. 1168. ἍΠΗορ[η. 
884. Ὁ δὲ γάμος σίν εἶχιε σὴν πρόφασι», ἤ 

μ᾿ ἐκόμισ ἐν δέµων:] Ἀθφιιθ Ἠῖο οδί {Το- 
εαῖοιις, πἶςὶ οπἰραέατ, (οἳ Ἱία Ἠοαιμ.) Ὁ 

11 4 
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ΚΛ. 
σηρ σέ»ε». 

ΗΕ, 

ΚΔ. 

στέγει. 

ΠΕ, 

890 ΚΔ., 

μένος . 

ΙΡ. 

μενα. 

ΚΔ. 

118, 

σοτ εὐ. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ. 

5’ ῤ ζ Ω »ύγατερ, ἥκεις ἐπ ὀλενθῳ καὶ σὺ, καὶ µή- 

/ / δώ / 9 3 ο κ 

Οἱχοµαι τάλαμα. θώκρυον τ οµµατ ουλέτι 

1/ 2 ον Δ / / 9 μα 

Ἐέπερ ἀλγειὸν,τὸ τέκνων στεροµένην δακρυβρροεῦ. 
Σὺ δὲ τώδ', ὦ γέρο. πόφεν φὴς εἰδέναι πεπυσ- 

ν΄ 595 

Δέλτον ᾠχόμιην φέρων σοὶ, πρὸς τὰ πρὶν γεγραµ.- 

Οὐκ ἑών, ἢ ξυγκελεύων σαϊὸ ὤγει «ανουμένην : 
ι ωχ / -” 

Μὴ μὲν οὖν ἄγεμ' Φρονῶν γὰρ ἔτυχε σὸς πόσις 
α ο 

Ον. Ο Αα, νεπῖς ἀφποσοπα οί ία, οί πιαίθΥ {11α, 

Έαπι. ΝΠίδετα νος απηῃΏα» Ῥαἰπαῖη 

Ῥετῖϊ τηῖδοτα, οσ]Ίᾳαο ποπ απηρ]ῖας τοποεηέ ΙαεἩτγτας. αν. 

εί ἀῑτα απδιι5 οδί ΑσαπΙΕΠΙΠΟΠ. 

ζαπι. Βϊᾳιϊάσπα «οριῦαπα οί ]αοἨγγπαστὶ οχραίαπα Ημοσῖς. 
890 Ομ. Φρά {π, Ο 5οπες, υπάς ἀῑοῖς {6 Ώαο 5οἶτο, αίαιε αιάϊνίςςο ὃ 

Ἔαπι. 1ῦαπα αεγεης Ηίογας Ε4ΡΙ ῬταίοΥ Ί]]α», 445 απίο εταηί 5οπἱρίς. 

σἵψ. Ὀιυπι ρτοβίρομς, απ εο]οτίαης αἀάμεετο β]ίαπα αἆ πθοεπη ὅ 

Έαπι. Τσε ποὮ αἆάμοστες: απο επῖπα τοβῖριεταί έαας τηατῖέας, 

δὲ γάµος σίν εἷχε πρόφασι», ἤ μ’ ἐκόμισεν ἔκ 
δόµων; Ἐτ ατήου]υπα σὴν αὐ]ῖοῖε 0ο. Ἑ. 
γοτςι Ρτοχῖπαο 5εηπεπ{ῖ, Πίεγαπα ]οσῖ Ῥοί- 
Ε5ί νυμφεύσουσα, Ὁί 455. εί Ἱία Βατπεσῖς. 

Λ{αγλ1. 
ἑμόμισε. Ῥογ. 
εἶχε απρόφασιν,] Τα Μ». ϐ. ὭΎὓυ]ρο 

εἶχε πὸν πρέφασω. Ῥεᾷ ΡΙΦίεΓεα Ίεσοη- 
ἁππα ᾧ µ᾿ ἑκόμισεν ἔκ δόµων. Ῥεηίεηί]α ο5ί: 
ΘιιΦ οαιίδα Γι πρίίαγια, φιιῖῦι πιε «10- 
Ἄπο θἀμαῖ, δἰπιιωιάαγιπιξ Ἠεσγεβίας: 
πρόφασις, αἰσία, ἀφορμή. «Ἠμερ. 

Ἠεαίλίως οἱ Ματκ]απάιις οοιπ]σιπέ ὁ δὲ 
γάµος σίν εἶχε πρόφασιν ἤ µ ἐκόμισεν ἔκ δό- 
µων: 04105 56ΟΥ, αοαιίηπ οπῖπα απηρυς 
αωηίατα 5οάεπι οεοµρατεί. ἈῬαμοας 
τηανυ]{ ὗ µ᾿ ἐκόμισ, απο πωο ραίεχ εἀιισίί, 
αἀάιυσιι2 Ἡοσγελίας: «απρόφασις, αἰσίω, 
ἄφορμή. Αάάο Βε]ο]. αἆ ἨΗεευῦ. ν. 540. 

Ἠορῄη. 
886. νυμφεύουσαὶ Ὑϊάσείαχ Ιεσεπάυτα 

νυμφεύουσα. ἈαγπεῬ. 

Ῥτο νυμφεύουσα Ῥατπεδίο εἰ Ματκ]απάο 
νίἀρίιχ Ἰοσοπάιπα νυμφεύσουσα, 4αοἆ ΡΙο- 
ο. Χαίΐρων, Ί1βεῃ5, ΠΗορ/α. 

886. καὶ σὺ, καὶ µήτηρ σέ9εν.] Μα]]απη, 
χ’η µήτης, Ἱ. 6. καὶ ἡ: απῖα {8 [ετο βοτ]- 
Ρέας ρορί καὶ σύ. Ματᾷ]. ' 

566. 55. Ο]ψίαπιποείτα αἆ Π]ῖαπι αΏφει- 
έοπα 56 οοπΥογίέ, αιιοᾶ εἰνατασίοτῖ ἀῑερηιῖς 
Ῥεπο εσέ αεεοπιπιοάσαίµτη. Ἐπ᾽ ὀλέθρῳ Δ- 
γεηίας5 ποςίοχ ΕΡί εί παϊμί Ῥεγπῖσῖοςις ε»ί, 
Ἱπβοτιαπίυπα αΏοτε, Ἠεαιπίας οοηδίι ὦ 
θυγάτερ, εκϊκῖππαης, πηθίτατη οἷο πἰμά[τις 
εβϊεῖ. Ὑι]σο Ἱοσίεας ὦ 3 υγάσηρ. 

Πορῄα. 
867. οὖσαι] δϊα ροᾶ ας 418π1 οὔσα ἆυὐβ- 

Ἰται, Ῥτορίες ὁμοιοτέλεντα ΊΙδία οἰκσρὰ εί 
διά. «Ματ. 

ἔτλη, αλ σολμᾶν Ἡος 5εη5α Ἱερίτατ, 
Τ. 5µργα ν. 909. 98. εἰ Ίπέτα 949. Ο7χε- 
µαι ηΟΏ {ΔΠέΗΤΏ ο5έ 4Ρεο, (τί ν. 891.) οοἆ 
εί Ῥοπῖῖ, αείαπῃ εί ἆθ της, υά Μεά, 228. 
εἰ Ττοας. 989. ΠΗορ/η. 
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ΚΔ. 

(εν; 

896 ΠΡ, 

σιος. 

ΚΑ, 

σάδε; 

ΑΧ. 

λως φέρω. 

ΚΛ. 

μις. 

ΑΧ. 
φέρω. 

δὅτ 

Κῴτα πῶς φέρων σὺ δέλτον οὐκ ἐμοὶ δίδως λα- 

ή [] / ) ρω εἰ .ω .. 

Μενέλεως ἀφείλεν μάς» ος κακών τὠνὸ αί- 

900 
ωλ / . τα υ 

Ὢ τέκνο ἸΝηρῆδος, ὢ παῖ Ἠηλέως, κλύεις 

/ .. Ἔλκλνον οὖσαν ἀθλίαν σε. τὸ ὃ᾽ ἐμὸν οὐ φαύ- 

Παϊδά µου κατακτενοῦσι σοῖς δολώσαντες γά- 

Με ει Ν ’ ρὀ Ἱ 5 ϱ/ λ / 

έριφομιαί χαγω ποσει σω» ουχ, απλως ουτω 

900 ΚΛ. Οὐκ ἐπαιδεσ»ήσομαί γε προσπεσεῖν σὸ σὸν γόνυ. 

Θνητὸς ἐ 9εῶς φεγῶτος" τί γὰρ ἐγὼ σεμνύνομαι; 

«ἴψ. Οποπιοάο γετο 6Ι1Ώ Γ61Γ65 Ἰίοιας, πηϊΠῖ ΠΟΠ ἱταᾶεῦρας οα5 2 

895 Ίίαπι. Μοπε]αις πημά οπἱριῖέ, ααὶ απ{ος οδὲ Ἡοχυπα τησ]οσπῃ. 

ψ. Ο Ρεν Νετείάϊς, Ο ΒΙί Ῥε]αἳ, αιιάϊς Ίας2 

4ο. Αιάϊο {6 ο55ς πηίσοταπα, αιιοά Υατο αἆ ππο αἰῖπεί, ποῦ περ] σεπίετ {εχο. 

ον. 

ολ. Ἐε οσο Ἰπάίσποχ πηαχῖέο έπο, πει Ἱία ]ονΙίε {ετο, 

Τπερτβοϊοπέ Π]ίαπα παθαπα, εἰτομπιγοπίθηίος πος Ῥταίοσία πυρίίαταπα 

Γαιατυπα, 

900 «νψ. ἼἌοη γετερος αεοϊ]άστε αἆ θευα ἔαα; 

Έσο τπογία]ῖς ΕΡί παίο οκ ἆρα: απῖᾶ οπῖπα 66ο 5Ἡρειθο ]απη ασατη 3 

888. Ῥτο νυ]σαίο δάκρυ», 4ποᾶ εί ἵη 
εᾱ, Ἑλτηρδίαμα, οί Ἰεσιιηί δάκρυ σ’, Υεὶ 
δάκρυά στ’.  Ἠεαίλίας, 5ἱ απίά πιπίαπά υπ, 
τηθυμ]έ Σδάκρυον ὄμμα τ᾿. «οι Ροδδιέπι αῑι- 
Εις ἰαεγηπιας ταἰἴπεγο. Ῥεηπεπυβα γετρα 
Ἠοαίίας τοάάῖε: οἱ Ἰώιγκαπι αοεγτόιπο 
εδ, οετίο αοετδιπι, Μἰθετίς ογδαίαπι ἴασγι- 
φιαγὶ, Ἔσο νετίο: ῥἰφιάεπι 5. φιῖρρε 
ἐγίδίο εδί, Ιαεγγηιαδ ϱ[Γιπιάσγο.----πεπυσμἔνος 
ππάε αιιάϊνίςα 2 ἍΠορῄα. 

891. Δέλτον ᾠχόμην φέρων σου] Ἠιπςο 

εἶατο Ἠαιεί Ἠαπο 56πεπα {αππ]απα ΘΙΠ- 
ἆοπι 6556 αῖ 1πΙ{ο {αυ πα «ΙΤ Ασα- 
ΙΠΘΠΊΠΟΠΘ 5ΟΕΠΑΠΩ Ππστροςας ο5ί. Πε5ευῖ 
Ἰσίέαχ ΤΤρε. (ρτο Θερά.) εκ Οοἆ. Ο. Ταυ]- 
10 απίθ ΡΙΟ σέκνων Ο0ἀ, Α. σαιδων. «Α]- 
θταπα αὖ Ἱπίετρο]αίοπε, γε] σ]οβδεπ]αία 
5ιρταδοπρίο. Μαν. 

Δέλτον, Υ. 51ρτα 84 ν. 95. πρὸς σὰ πρὶν, 
5ΗΡΤα Υ. 115. σοὸς σαῖ πρὀσ-εν. Ἠορῄα. 

894. Κῴάτα πῶς φέρων γε δέλτον οὐκ ἐμοὶ 
δίλως λαβειν:] Οπιπὶ γεποχο σαχεί ρατβοι- 

Ία. Ίισε, Κζτα πῶς φέρων σὺ δέλσον. 
ο}. 

890. σῶνδ ὃς αἴτιος ;ακῶν. Ῥογ. αἆ κα, 
505. 

Μενέλεως ἀφείλεν ἡμᾶς) Ῥυραιάί σὴν 
δέλσον. ᾿Αϕαιρῷ επῖπα τεσῖε ἀιρ]ίοσπα ἃς- 
οισαἵναπῃ,. Ἠιάα Φε]ο]ῖα»ί,. αἆ ἨΗεευῦ. ν. 
668. Τίοπι ΑΠάΤΟΠΙ. 9396. ν. εί 611. αγπιέςδ. 

806. 55, αἴτιος, ΔΙΙΟίΟΥ. Οὐ φούλως φέρω, 

Ραπ]ο Ῥοςί οὐχ, ἁπλῶς, που ἸενΙίετ, Ἱ. 6. 
να]άρ «,στε ἔοτο, Ώος Υεμεπιεπίετ απΙπΙάπα 
πηθυπα αΠοῖ. Ἠορ[ι. 

900. Ύενςα ος, ποπ ππα]θ 5ογΙΡθτείΣ, 
Οὐκ ἐπαιδεσφήσομαι ᾿γὼ προσπεσεῖν, ἃςο. ΡΙΟ 
γε, νιάε Υ. 1296. ΜήαγκΙ. 

900. 5, Βαιίϊοτίας οπιοπάαε: οὐκ ἔσ᾽ αἶδεσ- 
Οήσομαι, πο απιρίίιιδ υεγεδογ. Θνητὸς αἆ 
ΟΙψισπιπθδίταϊη, ἐκ 9. γεγώτα αἆ ΑεΠί]- 
Ίετα το[εγεπάµπᾳ, «Πορ. 

901. ἐκ Θεῶς γεγώτα.] (οἆ. Α. Ἑ. (. 

65. Ν -- ο- 

γέγωτ  Έεπε τὸ σὸν γόνυ γεγώτος, υΐ τῇ 
σα. 
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)] ” 

ΤΠ σίνος σπουδωστέον μοι μᾶλλον, ἤ τέκνου πέρι; 

ἸΑλλ) ὠὦμυνν. ὦ φεᾶς παῖ. τη στ ἐμῆ ὃδυσπρα μονο 6 α"σο «3 ες 
ξία, 

Τη τε λεχδείση δάµαρτι ση. µάτην μὲν, ἀλλ᾽ 
ομως 

906 Σοὶ καταστέψασ᾽ ἐγώ ν ἦγον ὡς γαμιουμένην' 910 

Μον δ' ἐπὶ σφαγὰς κποµίζω' σοὶ ὃ ὄνειδος ἵξεται 

Ὅστις οὐκ Ίμυνας. εἰ γὰρ μὴ γάμοισιω ἐζύγης, 
ἸΑλλ) ἐκλή»δης γοῦν ταλαίνης παρ»)ένου Φίλος πύ- 

σις. 

Έτο αποπατΏ τω]Πᾶ τηασῖς ]αῦοταπάαπη, «παπα ρτο Β]ία 2 

Ωυὐαππορτεπα οΡρετη ἔρτα», Ο Ώεα ΠΠ, οἱ τηεο Ἱπογεαπ]ο, 

Έη αἵ, 4 μας οί ἀῑεία ἴπα κο {γηδίτα αμἱάετα ς αἴίαππεη 

9056 «οτοπαης 6απῃ αἀάικϊ (απο ση πυρίυταπη 01: 

απο νετο αἲ πιασίαάοπετα αἀάα-ο:. ΠΡΙ νοτο οτε τοῦτο, 

ΒΙ ηοῦ αἀλανοτῖς 6απι. Ἐ5ί επἶπη εἰ πιαρΗ15 ποπ Εαστῖς ]απείς, 

Ταππεη ποπηϊπαίας ε5 εὔαγας τηατῖέα5 τηῖσοτας ριε]]α.. 

ἔμῃ χειρὶ Παύλου, 1 Όοί. Χνι. 9]. µτσὸν 

ἐμὸν ὠλίνων πόνον, Ἰπῖι. Ῥ]αηϊδδαγωτη. 
Ματ. 

γεγῶώσα.] ΒαρεγδοπΡῖιΩσ 1η υίποαε ΜΑ. 
εί ΤΑ). Β. γεγώτος. 

Θνητὲ,] Ἡ ἐγὼ 3νησὸε, Λΐςε ρτο θνητή. 

ΛαγπΕΡ. 
901. 55. σεμνύνεσθαι Ἱπίτα ν. 996. τε- 

ουστοῖ. ΄'τ' (Ραµ]ο Ρροδί τερὶ͵) εἰ] 5 ἵπ «ΟΠ]- 
ΙΠΟάΜΤΩ 5. ΕΙ ίαίοπ ρ]α5 οί Ιαυοταπά τη. 
Δυσπραζξία, παλαιπωρία. ἨΤΗ εὖ πράστευ ενί 

{ε]]ο-1) 55ο. Δάωαρ Γαΐατα ἀΧΟΓ 5. 5ΡΟΠ- 
βα. ῥῬο]οραπί αιιίθιη πηαίτος ΕΗ]ίας πιρίι- 
χα5 (ΟΤΟΠΑΥΘ6. Τε εοτοπῖς παρα ριας Ρ]ιι- 
τὰ Ἰιαυςί Ῥαφο]α]ίας ἄε «οτοπα, ΤΡ. ΤΙ. 
ο. 18. οἱ Βε]άθη. Ιω πχοτο ἨΗεὑταῖσα, 110. 
11. ο. 1». εοπΗ. Θαπιίς. 1. 11. αἆ απ οτα 
Ίουυ1η Ίεσο, ου «σπεγ, Ρυβεπάογέ. ἵπ 
εοιηιηεηίαγίο (εγπιαπῖδο, α Ἠυησῖο οἀ1ίο 
ποϊανϊτ. Κ,μίζω, θΠῖεα ἦγον. Όὔδεινα νίτη 
ορροβ!τἷοπί5, ΠΦΙ οἵαπη νΙήπια: 5ο]οραπί 
«ογοπ 5 οἶπρι. {ο ὑγασ]ίεο δε θεεγατισέ 
αἷς ἀοίπε Βγαιέ Π1ε]ετ,----ιχι ὑγίπις ἴο]ι δἷε 
(δεκγαπα) σαμι ΟμῄοΥ. { // ἵξεσχι ἔσεται 
Ἐζυύγης (ν. 5ωρτα αἆ ν. 805.)5ο. εστι Β]ῑα 
πηθἠ. ΒΗορῄι. 

«03. Ἔπι τινος σπουδασσέον μοι μᾶλλον, 

ἡ σέκ ου πεις] "Ἡ σίνος, Ἡί πέρι πασιπρϱυθ 
δουΙνωπη τοσαξ. ΘΡογ. 

907. Ῥτο ἀμύνω Ρραμ]ο Ρορί Ἰοσ]έιτ {ΟΙ- 
πιᾶ Αίῆρα ἀμυνάθω. ΆῬ]υτα Ἠμ]ας σχή- 

µατος Υοιρα ποϊανῖε Ῥατποσίας αἲ Π. 1. Ὁ. 
4ποημο Μεά. 192. οί Βεμο]. αἆ ΑπάτοΠ, 
ν. 550. ΟΙ αἴἴααεια ορδεσταραηί, {αη- 
6ετο 5ο]ευαπί εἶις σεπµα, Ἱπαπαπι αιί 
σεηπα». Ἡ. Ἠεειυ. ν. 245. ιυῖ ἆε Ίος 
ΙΠΟΥΘ Ἰοᾳ ματ Βεμο]ϊαρίε. Οοπέ, ᾳποᾳιο 
1ρΙά. ν. 5139---54. Πορῄι. 

909, Προς γενειάδος, πρὸς σης δεξιᾶς, πρός 

σε µητέρο] Ἐεεςαί {6Υ ΙΠ ΠΙΠΩΘΓΟΣ {Το- 
εαῖοο». Ἠεείῖε Ιεσετείιιχ, ΤΠ ρὲς γενειάδος 
σὲ, σεός τε (Υ6] πεζε σε) δεξιῶς, πρ’; μητέ- 
ρο. Ψἱὰο Ὑαἰεκεπατ. αἆ Ελαπίς». 1659. 
Ῥαι]]ο αἰίετ οοπ]]εῖεασ, ΤΙσὸς γνεῖᾶδος, 
διξιας πρὸς σης σε, πρός τε μητέρας: γε!, 

Πρζς γξνεῖᾶδος, δεξιῶς τει πρός σεπῇης σης µη- 

τέρε--- Ὀυβίιο απ ἀἱρμίποησα5 ει απᾳα απ 
εἷο οοπορίις Ἱπνεπίαίαγ 1π νετ {ο- 
εμαῖοο νε] Ἰαπβῖςο. Ἐκοπιρ]απι ἀθεί- 
ἀετο. Ματ. 

1,αΡοταέτηείγωΠη, ου] 5ἷο Ῥγοδρϊεϊεπάιιπι 
εχΙ5Ιππο: 

πρὸς γενειάδος σεν πεὸς σῆς δεξιῶς, πεὸς µητέφος. 

δα. 

Ἠσαίι, εοπθῖε: Πρὸς γενειᾶδος, δεξιᾶς 
πρὸς σῆς τε, πρός τε µητέρος, νε] εἰίαπη : 
ΤΤρὸς γενειάδοε, δεξιῶς τε, πρός σε σΏς σης 

μησέρος. δες. 

909. 5. Τη τα]ίῦας, απα]οπι Ἠϊο Ἠαβε- 
1ΩΝ5, οὐίοδίαπάί Γογπαι]ῖ5, ῬΤΟΠΟΙΠΠΕΠ 50- 
1εί 1πδεχί Ιπίου ΡγοβροξΙιΙοπείη πρὸς εἴ 5ι10- 
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Προς γενειάδος σε, πρός σε δεξιᾶς, πρὸς μητέρος: 

910 Ὄνομα γὰρ τὸ σὀν µ. ἄπωλεσ,, ᾧ σ ἀμωάθεῳ χεεώ. 

Ουκ { έχω (ωμιὸν κοτοφυγεῖν ὤλλον, ἢ τὸ σὸν γόνυ» 

Οὐδε Φίλος οὐδεὶς πέλας 01. ὰ ᾿Αγαμέμνονος 

λλύεις 

Ὠμὰ, καὶ πάντολμ. ἀφίγμαι ὃ᾽ ὥσπερ εἰσορῶςν 
γυνή 

στράτευµ.» 
Ψρασν, 

Ν 

Ἄδαυτιχον ἄναρχο, 
ει] Χ ” ” 

παπί τοι λακποις 

912 Χρήσιμον ὃ, ο ὅτων «έλωσιν. ην δε τολμήσης σύ κου 

Ῥοεγ πΠθΠί{1Πῃ, ροας {118 Ώ1 ἀαχίταπῃ, Ῥρείαιαε ππαίτετα 070, 

910 Ναπι ΠοπΠΕΠ {1111 της Ῥοτάϊάϊ{, φαοᾶ {6 νΙπάϊσατο οροτίοί. 

Νο ροδβυπῃ αἆ αἰαπα αἴαπα «οπ{άςετε, 4µα1Ώ έυα σεπαα, 

Ἄθαιε απαῖοας ας παῖΒῖ ἵπ ργορίπααο ϱ5έ. 

Ονιάε]α οί αιιάαχκ οοΠςΙ Πατ : 

Αιιάϊ5 Ασαπηεπηποηῖς 

νεπί αὐίθτη, τί νιάσς, πηιι]ῖου 

Αά πανα]θιη εχογοϊαπα βοάΙάοδαπῃ, αξ {6γοσςπι αἆ πηα]α Ῥετρείταπᾶα, 

915 Τ/ώ]επα {αππεη, «απ νο]ιηί, 

ίαπ/Ίνυπη Ιπάς Ῥοπάσης, ᾳαοά πος Ταπὶ 
1σποταηί, αἱ Γι. ΤΥ. 5, 8. Ῥίάτα οχοπῃ- 
Ῥ]α οο]ἡεσίε Ὑαἰοεκεπωτ. αἆ Ῥ]λωπίςς. ν. 
1659. ὄνομα ἀπώλεσε, (ααίοηιις 5ο. Ο]γίαπι- 
ηεδίτα ορϊπαία {αρταί, Πρμϊσεπίαπι {ογα 
«οί τιχοτοπη, αἰίας οπῖπα πιπαιαπα Π- 
Ἠαπι αἆ ΟταεογΙ οαδίτα ἀοάυχίςςοί. 
Θέαπι εσγοσίε! «/λεῖι Λαπιε δεϊγπίέ πῖο]ι 

ὧις [Γπσίἷοκ, ἀεῖπι Άίαπιε 56 Ίύι αιο]ι 
πιεύι δο]ιίπν/ ἈΝοε που Π]ιά οστοσίωπα 
εσί, αιιοά παπο 5οηαας:. 1ο] λαδε Κοίπεν 
απάστι ίαγ, πι ἀεηπι ἴοᾖ [1ἱε]ετι Κατι, ας 

αεῖπε πο. ΑΔά σοπια οπίπι εοἰεραπί 
Ῥτοεϊάσγα, 4 πθπι οΏδοσταραπί. Ὁ. 5αρτα 
αἆ ν. 900. (ατρδας αΏοτι ΟΙγψίαπιηθείτα 
Ἠαφοε: Ώθαιις α πασΙίο ππαχῖππ ογιάρ]1, 
πε(ιε α πηΙΠέατΏ ἔπχπλα Γεχοςῖ, ηθηιιε αὐ 
41ο Ποπαῖπς, πιι]]ο οπίτη απη]σο {ΓΟΥ, ορ6Πα 
οἱ (έθ]απῃ Ῥοβδυπι οχδροείατο. Ἠορβη. 

910. ἀμυνάνειν] Ἐδι ΑίΙεΙπ σχΊμα 
ῬΙο ἀμύνω, ἀμυνάθω. Ἑλιξάεπα σοηοσῖς 
5ιηπίς βαρύ»ω, ἐργάλω, διωκά)ω, μιυύθω, 

φὈιύθω. ὙΝιάε Απάτοπι, Φοπο], αἆ γΥ. 
950. «Βαγπεδ. 

9139. γελᾷ μοι. Ὑογίας νΙάετοίασ πέλας 
µοῦ Ὦγορε εδ, (ααχῖ]ϊο ο5ί) πι; ΟΠΩΠΘΡ 
ἀρδογιογιπί πηθ. Α]ορο, 79. Αλλ᾽ οὐδὲ 
φίλων σις σἆλας οὐδείς. αεε Ίρδα {ετα 5υπί 
νεχυα Ἠα]ας Ἰοεῖ. Ῥτορίας ο56θ6ί, σελῷ 
μοι (ποπιοάο {Ώεςμγ]ως οἱ βορμοε]ες 5οτῖ- 
Ῥαπί. Ματ, 

ο] 1σίτας ὰ ααδας Γαοτῖς πηθ 

γελᾷ μοι. Ἠ]οσαηίθς ἹΠατ]]απάας σέλας 
ὧοι, «οπέετεης Αεορςί. ν. Τ9. ἨΜιως. 

9139. 55. Ου]ἆ εοπίτα Ἰθείῖοπεπα ν]σα- 
{απα γελᾷ µοι αΏΠοχτῖ Ροβεί, ποπ ν]άρο. ΝΟ05 
ᾳποσαε ἀῑείπωας: {5 ἰαολείέ κοὺι Ιήγειιᾶ 
Ρτο: ἐσο παπα Παῦεο απαϊουπη. ααξ, π]- 
115 απηϊσια5 της ἐπείάσ, πιο αἀ]αναί. Κοα]ι- 
Ίεγας φοπῖε πελῷ μι. Ωκὰ --- εταἀε]ο 
εΟΠΡΙΠΠΙ, ἱποδρέαπη. ἄναρχιον, εΒΤεπαέατα 
εί αιάαχ αἆ ααοάνίς {σοῖπας ραίταπάωπη. 
Ῥτονορίμς ραίαί, ΟΙψίαπαηοδίταπα ἰστιϊῃ- 
ατα, ΑΕΠΙΙΙ6ΙΠ ρο55ᾳ υἱ δια αραιά πηῤ]ίέος 
υ, αἱ Ασαππεπηποπίς5 οοηθῖ]α ανοτίαί. 
χεῖρ ὑσγερτείναι απίςεα ὠμιυνάκειν. Οὐ σεσώσ- 
µεθα, ἀπύλλυμαι. Πορ[ῃ. 

914. 55. Θοή]]οτας αἆ Ἡ. Ἱ. οὔδοτναί: 
Ἠϊεςο Φίο]]ο Ἰαί ΒΤΙΠΙΟΥ ΖΥΥΑΥ 5εἩτ συ{ 
νετείαπάεη, ας] ἆεπ Βίππ ἀπτε] εἴπε Τστη-- 
εειγείριπις ΓΓοι]]οὮ 5εΗχ τἱεβείς ἴπ'ς Έταῃ- 
Ζᾳ5ἱδε]ε ἠρογσείτασεη, αὖοτ 1Ἠγο νν]γκ]ε]ο 
Βεμαπ]οῖέ 5οπεῖπί ος ἀἆοσ πἰεΒί ετκαηπέ 
Ζ1 Ἠαβοηπ, ὙεΠΠ ϱἵ σασί: /ὁ ογαδις 4 πι) 
αυοῖγ 6ί6 φιιο ἔνορ [άείίε ἃ πιοιι οἐρίπαί, ἃ 
56. ἀέρεπικ οἱ αιια ίσο». Ὠϊο οέςῖ]α ἴδέγοῇ 
Ὑ/αΏγῃοίε υπά Ναιιτ. Ογιοπιπονίτα, σ8ηΣ 
οτε] νο ἴμτου σοσοηνναγίσοι Ῥεάτερη- 
οπῖ5», 5ομ]]ἀθτε επι Αοπί]]ος ΊἨτεπ Υεγ- 
]α55Ώοτι Ζδίαπά η Ίμασεγ οι (τίεσπεῃ, 
τὰ ἵη ἆετ ΗΙσε ΙἨῃτος ΑΠοοις Κκοπητηί ο5 
1Ἡχ σαγ πῖειί ἆαταιξ αἩ. 1π ηχο Θε[Ι]άο- 
τηπρ ἆες ρτῖοςΠίδοπεπ Ἠεεις εἰπίσο Πατίο 
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Χεῖρ ὐ ὑπερτείναι, σεσώμεὴ”' εἰ δὲ μᾶ, οὐ σεσώσμενα. 

ΧΟ. Δειὸν τὸ σίκτευ,. καν φέρει Φίλτρον μέγα" 

Πᾶσίν τε κοινὸν, ὡσ» ὑπερκάμνευ τέκνων. 

ΑΧ. Ὑψηλόφρων μοι συμὸς αἴξεται σρόσω' 

990 Ἐπίσταται ὃξ τοῖς χακοῖσί τ ἀσγαλαν, 925 

Μετρίως τε λαΐρειν τοῖση ἐξωγκωμένοις. 
ΧΟ. Λελογισμένοι γὰρ οἱ τοιοίδ εἰσὶν (/ροτῶν 

ἹΜαπι Ῥοττοσία Ρχοίοσετο, σα]γί 5υΠΗ5: ἵη πηῖημς, Ῥοσί ης, 

Ἱιο. Ὠες εσί νεµοππεης Ρατοτο, εί αἀ{ετί ἵπσεμς ἀεσιάετίαπα, 

Οοπιππµπε(αθ οπηπ]ρι!5, τέ Ἰαῦοτεπί το Ηρογίς. 

4.ἡ. Απίπιις τηθιι5 οχορίδα5 αΏίτΟΓΣΗΠΙ 5α]1ε, 

990 ἸΜονίέ οπἵπι οί πια]ῖς ἆο]ετο 

ἸΜοάἀεταίο, εί Ιαίατῖ 5οεαπάῖς εις. 

Ο]ο. Ταΐος οπῖπι Ἠοπιῖπος τα(Ιοπεπα ΙΠΙΘΓΙΠέ 

Ὑγοτίο πηῖς οἵπβίρςςοη Ζι1 ]ά556Η, ἀῑρ ππαἩ 
1Ἡχ αἷς οἴποι Έταιι, ἀῑθ 51οἩ ἀῑιτοῖ οἵπ αιάδ- 
εεγοτάεπ{]ῖεμες εμίεκσα] αας ΊἨτεπα Ογη- 
εοεθυπα Ῥ]α2]Ιο] ἵπ εἶπο 11Υ 5ο Γεπιάς 
Ἰηο]ί νοιςείζί, τιπά οι Ὀϊξοτοίοη εἶπος 
οῦΐσεπ Ἐτίερρ]ηοςι» ρε]αδεεη 51εΏ, 
6οτΏη Ζι συίο Ἠα]ίοῃ ντά. ΜΙάεπ ἴπα 
Ῥαοπα Ίηχοι Ἠεάο αὖειτ {]]έ ο5 ἸἩγ οἵη, 
ἆαςς οἷο νοτ ἆσπι Αοί]] 5ίεΒί, ἆςι 5ε]υςε 
εἶπες ἆαγοπ Ίδες ἀἴοδεγ Οοαπκο, ν[ε]- 
]οϊομέ αιιοῖ εἶπ Βτηταηζρ]ηπ ἀος Αολί]- 
Ίε5, Ρεῖησι οἷο νν]ράετ 211 5ἷε]ι φε]μςί. ία 
νη]] εἴπ]οη]εῃ, απά ]ε αησοςςμ]ςκίος, ἆος- 
{ο ναμτοτ! Ίτα στῖοςλήςοἶνοιι οτι ο5 νῖε 
Κυχζε Ἠϊπεῖη σεννοχέπο Ὑ]οτίο: χρήσιμον 
δ, ὅπαν «)έλωσιν, ΝΟΤαΙΣ Ίπ Τειίδοπεπ 
Γγοῖ]]ο] ποες]ι εἴηπηα] 5ον1ε] σονοτάεπ 5ἶπά. 
Ἔτονοι, ἆεδεεη ῬεππετκιιπσοἨ 5οη5έ νο]! 
ΒοἩαγ{δίπη 5ἰπᾶ, Υετρεςςοτί 5είπο Ὑογσση- 
σεχ Ἠ]ετ αυ{ εἶπε 5οἩς απσ]Πςκ]ε]ε Ατί: 
(Ἰφίεπιπεδίτε, 5ασί οχ, υειέ ἀῑτε εἰ αῑί, ἃ οε 
σα ἵ] πιο φεπιδίε, αιιδὶ εἰαϊγεπιεπί φιι’ 1ἱ 
έἰοῖέ πέοεδφαΐγε φι «4ο]ίε γειά δὲ δεγυῖγ 
ἄε δοπι αδοεπάαπέ δι ἴ) αγπιέε ροιγ Ῥγέυε- 
πῖγ ἴᾳ ἀελδείπς 4 4σαπιεπιποπ. Τε ΤΡ. Ότι- 
«ιού πι εμέ ροῖπέ {γα]ιῖ 5οπι αάέειγ επι επργῖ- 
πιαπέ οείίε ρεπδόε. Νεϊπ! Ελπ 5ο σεδιις]]- 
{οι σεάαηκο Καππ Ἰαομρίοης οἴποτα εἶς- 
Κα]ίοπ Εοπηπηεπίαίο, πῖο 4Ώεχ ἆεπῃ Έι- 

ο πιρίἀες οἆοτ εοἶποι Ο]γίεπιπεδαα οἴπσο- 
ΚΟΠΙΠΙΘΠ δοση! 1.06. 

91Τ. καὶ φέρει] 0οἆᾱ. οπἹῃ65, και φερευ. 
ΏυΠΩ νο]αετιηί φέρον: ΜατΜ. 

Δεινὸν] Ώες σταν!ς εδί, πιαίτεπη ε556, Φίλ- 
σρον Ὦ. Ἰ. 1. 4. ΑΠΡ] στοργή. ἩἨοσγεβῖις εχ- 

Ῥοπί{ ροι φιλία. ν. Ἐδεποπμαςα. αἆ Οτρῇ, 
ΑΙροΠ. Υ. 477. ϱ. 990. ΆΑ]ας ο5ί ΤΕΠθ- 
ἁἴωπα απιοεῖς, 41ο 5αροις ο Ὑείεγατα 
1 «ο]εμας. Ἡ. Ῥοίίετ. Ατοζοο]. Ὦ. 9. οί 
ααα ποίανπηας αἆ Φορμος]. Γταςμίπ. Ῥ. 
106. ΒΗορῄι. 

918. Ἰ.ερ. κοινόν ἐσὃ ὑπερκάμωειν. 
1εεἰδῇ;. 

πῶσινν ογεα(υσῖς, απΙππαΗριας.' Υπεκάμνευ, 
οπηηία 5µ5εῖρετο, αιιάθχο. Έτο φέρει, ί 
να]σο 1ορίέατ, Οσο. οπ]Ώος, ἸΜατκ]απάο 
{ρρίο, καὶ φέρεν. Ἠϊο Ὑ. ὮὉ. ααατῖ, απ 
νο]αοτῖπέ φέρον». Ύ. 5εα. Ἠεϊρκῖας Ἰ]οσῖί 
καινόν ἐσ» ὑπερκάμνεν. ΒΠορῇν. 

ὑπερκάμνειν αἲ τη ΠΗίαίοσα οί φα]αίοπα Ἱ- 
Ῥογοτυτη ππο]οδίίας 5αῦΐτα, ταέ ὑπερανεῖν 
Ίοεο αἰετῖας πο, ἆε «πο αἀτηοπαῖε 
γ/α]εκεπατῖμς αἆ Ἐυπρ. Ῥπαπ. 1005. 04. 
Α]οοςί, 1256. 698. «οἳ]. 84. αὈί ρετπαμίαίαχ 
ου προανεῖ». 1.οεπεύ. 

919. αἴρεται πρόσω"] Όυπα ποη οετία5 
ΦΙΙΏ Της Ἰη{ε]ήσετε Ἠωο νοινα, τε]αιῖ 

αασά οταί ἵη νοτδίοΠθ. Λ{ατᾗή. 
αἴρεται πορόσω"] 1.εσεπάυτη, η] {α]1ου, 

ἄλλεται πρήσω. Ῥὶς γαστὴρ ἐξάλλετο, 04)- 
Ἠππαςῃ. Ἠγσπαῃ. ἵπ Οετετεπα ν. 89. πρὸς 
σὺν αὐλὸν ἐξώλλονται, Ἑαίατεη. ΟΡ. Ἅ]οτ. 
Ῥ. 681. νιάε οί Μασίπι, ντ. Ὀϊδοετίαι, 
ΥΤΙΙ. Ῥοδέία Τπεοοτέας αριά Ἑἱαίατοπυπα 
4ε Έοτα Νποϊηϊς υΙπάϊσία: 

Πγδῶν ὁ Αυμὸς τῶν φρενῶν ἀνωτέεω. 

Ῥε!, οἳ πηϊπιῖα Ἠσο πιπίαᾶο νὶάθίατ, ]ορῖ 
Ῥοίεςί αἴσσεται, Μορ, αλἀ. Οοἱ. 19257. 
Ἠοπηθτιις αἀοαας {ὔχθη Ῥαδεί. Μις. 

Ἆ 
8 
. 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ. 541 

Ορδῶς δια ζήν τὸν βίου, γνώμης μέτα. 

ΑΧ. Ἔστυ μον οὖν ἓν ἠδὺ μῆ, λίαν Φεονεί» 
906 ᾿"Ἔστη ὃὲ γώπου γρήσιμον γνώριην ἔχευ. 920 

Ἐ γω ὃ ἐν ἀνδρὸς εὐσεβεστάτου πραφεὶς͵ 

Χείρωνος, ἔφανον τοὺς τόπους ὥσλους έχευ᾽ 

Καὶ τοῖς ᾿Ατρείδαις, | ἦν μὲν ἠγώνται καλώς» 

Πεισόμε» όταν δε μὴ } παλῶώς, οὗ πεισόριας. 

Ἠεείε υΙίαπα ἀοσρπάϊ οσα «οηςί]ο. 

4εΛ. Έσε ααἱάσπα αδί οχρεά[έ, ποτ πϊπ]ῖαπα 54ΡεΓθ, 

955 Εδί είίαπι {οπηρι5, ἵπ ΎἩο υ]ο οἳί 6556 ςαρϊοΠίθΠῃ. 

Έσο αιίοπα επιτ]έας ἵπ «αἶδιις ροπεϊρκἰπαῖ υπ] 

Οπιτοπῖς, ἁῑάϊοϊ Ἠαβοινο 5ἵππρ]σςς ΠΙΟΥΘ5. 

Έτ Διτίαϊς, οἱ τεσίο Ιππρετανετῖηί, 

Ῥατερίπηις : 

Κοεμ]στας νοναε: ᾖούι (οεῖεί, ἆἄεν 
Εηγύεσίεγαο υοἱί, δίγεδί επιρογ. Ἠορία. 

990. ἹΠποαίασ ΑτοιοσἩισα, αυῖ δἷο 
αριά ῥίορααπα Ππ. ΧΧ. 

Φναὲ, Φνω) -- --- 

ἀλλὰ χαρτοῖσίν τε χαΐρε, Αα) Λωαμοῖσιν ἄσ- 

χάλω 

μὴ λίην ---- ---- 

Ῥτο ἐπίσταται τησ] πα ἐπίστωμει. Μιας. 
Ου]Ιά εί ἀσχαλᾶβν Ῥαΐει ες οΡρροδίίο 

καΐρευ. Μορ/η. 
ἀσχαλᾶν, ο]αδάσια ποϊῖοπῖς ον ὠσχάλ- 

λε. Τ.οπσ. Ῥοεπ1, αδὶ γίά. Μο]. Ρ. Τ2. 
1,ο88Ί6Υ. 

991. 5. ἐζογκοῦν οδί 1. 4. αΏδὶ ἐπαίρειν, 
οππα 4ο ροτπηπίαίας Απάτοπα. 701. σο]. 
Τ05. ΑΙαπι ποβοποπα Ιπάϊσανῖι Ῥε]μο]. αἆ 
Οτεςί. 596. σὰ ἐξογκωμένα Ὦ. ]. 5απέ τε5 
εεοιπάα, αι {πεῖιο οποστα 5ο]επί, τί 
αῖ5 Ῥχορίογθα 5ἳέ {ιωπιίά 5, (εἰαίις.) Ὠο 
ν. λελογισμένος Υ. 51ρτα αἆ ν. 596. ΊΤαες 
)ιοηπῖπιθξ 5ιώιέ υ6γο δαμίοπιίθς, γαξίοπιθ δια 
αιέιπιέι --- φιᾶ τοσο (5αρίεπίοτ) υἱίαπι 
{γαπδίσιιπέ 6ἱ οοπκίο τεσιώεέ, 1ιίδΕΥΟΥΊ77ν 
ζπγογέιπιῖο πιουεπέγ, ἠἶσφιιθ δισ γιά, 76- 
ὀιιδφιε ἵπ Σεοιιάἰς ηιοςιεπι δεγυαπί. Ῥεά 
Ἠσοαίλιις αἰτέον νοτεῖε: ειναι επίηυ 
ἴα]ες ]ιοπιῖχθς, ιιέ υἰίαπι ἐγαιλιισθπίες γεοίο 
εί οι Ῥγιιάεπίία, 3ἱο 16ΙαΥ λελογισ ἐ- 
»ον εἶναι ο5δεί Ἱ. 4. αἲΙΡΙ ἐν λόγοις εἶνωι, θ 
αἷια {οιπημ]α ν. Ζει. αἆ Ψϊσεν. Ρ. 105. 

Ἠορβα. 
9322. Λελογισμένο] Ψιάςο 5αρτα αἆ ν. 

086. Ἅαγπεδ. 
925.5. Κοθβ]. νογ!έ οἵο: Ὠϊο Ἰεῖςσα 

ᾳπαπάἆο αιίοπα ποπ τοαςίς, ΟΠ ῬαγεΡο. 

νογςίαμάῖσοτ ἸΤαηπος Ι 9ἱε Παπάε]ῃ τος]έ, 
ππά της Ὀερετ]εσαηπσ. «Ἀεείς 

994, μὴ λίαν φρονεῖν. Ἱ. 6. ποπ. οαίάιτι 
αιιέ διιδέἰ]εηι ε5δε. Μιςς. 

954. 55. ἔστιν ---- ἵναν ἠπέεγάισι, αξ Τ,αἰ. 
οσέ, ιδὶ. ΑΠΡ ἔστιν ὅτι νε] ὅπως. Υ. Ὑϊσετ. 
Ρ. 950. ἠδὺ, καλόν χρήσιµον. Λίαν Φρονεῖν 

τοςροπάσγεί ΠοδίΓο ἵΠ ΦΕΓΠΙΟΠΘ να]σατῖ ααςῖ- 

ἐαίο σιρεγλζις δοήπ. Ὁπάε Μιδστανῖας 
τοάάΙε: οαπάαπι ααί 5αρΗ]οτῃ 556, Κοει- 
Ίογας: αἰἰπιϊδεγίοσεπιᾶ 8οΥ. ἐν ---χ.. 56. δό- 
μοι. Ὄςε (Ἰΐγοπε ν. 5αρτα αἲ ν. 09. 

Πορίι. 
999, οὐ σείσοµαι.] Ἐτίοτες Ἐαίίι. οί 

0οά. Ο. Παδεπί οὐ πεισόµεθα, Ἠος πιοᾶο 
οτάἱπαπάιαπα, Πεισόμες)' ὅταν δὲ μὴ καλώς, 
οὗ σεισόµε-θ’, ἀλλ' ἐνφάδ, δεο, 4Ἡο Ῥαςίο 
ἐατραίας απῖπαας ΑοΠΙΠ15, εί {ε5άπαία «οἩ- 
Γασαφμο Ἰοᾳπο]α ομῖπιο εχρηπηίζασ: 3ν» 
μὸς γὰρ τέχνης οὐ δεῖται, Ἡί Τε αι. Ἐκ- 
επαρ]α Ἡαβεο ρατῖαπα τε]εσίίοΏ} ογ]]αρ 
ἵη ΟΠΠΠΙΗΤΩ {6Γ6 νοΓαΙπα σοπεπίρα5, τί- 
ουἵπ(αθ ας τε]οσίο 5εα Ὑοσµπα ἀῑνΙ5ίο 
ΏΟΠ Ῥ]ασθαί 1ΠασΠΟ επποπάαίοτί 1π η 

παπά. οί Ῥμ]οπα. Ἠε]ία. Νο. ΟΥ. 
σα 

Τ,οοῖίαχ πεισόµε - ἀῑνῖεῖπα 1π πε 96- 
πα, Ἠθοίο Βατποσίας οἀίάεται πείσοµαι. 

207. 
οὗ πείσοµαι.] Τία αππρο Μ255. τί Ῥεπε 

Ὡκα]ίσον. Ἐν. Α]ά. οὐ πεισόμεν’. Μιιασ. 
Πεισόμεθ., ὅ ὅσαν δὲ μὴ καλῶς, οὐ πείσεμαι] 

Ίτα ἵπ πε Ίεσο ειπα Ῥοα[σετο: πες επῖπα 
10 σφεισόµενα παδῖε πη]ςὶ απ] τηαπα 5γ]]θαπα 
π 5θᾳμεπίεπῃ ΥΕΙΞΗΠΙ γο]οοθτῖς. ΛαγπΕδ. 

Ἄοη πθρες5ο θΓαί σφείσοµαι ἴτι πεισόµε». 
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905 

Παρέχον,᾽ Άρη, σο κατ ἐμδ, κοσµήσω δορί. 

Σε ὃ, ὦ σχέτλια δωσω πρὸς σὼν Φιλτάτων, 
Α δὺ κατ «ἄνδρα φέγνεται νεανίανο 

Τοσούυτον οἱκτον περιδαλὼν χαταστελώ’ 

056 Κοῦποτε κόρη σὴ πβὸς πατρὸς σφαγήσεται, 940 

Ἔρμὴ φωτισθεῖσ᾽' οὐ γὰρ ἐμπλέκευ πλοκὰς 
Ἐγω παρέξω σῷ πύόσει τοὺμὸν δέμας- 
Τοῦνομα γὰρ, εἰ καὶ μὴ σίδηρον ἤρατον 
Τούμὸν φονεύσει παΐδα σήν' τὸ ὃ αίτιον, 

950 Βεά Ἠ]ς, οί ἵπ Ττοῖ]α ΠῬογιπα απΙπαιπα 

Ῥταῦοης ΜΤαγιῖ, ααοά πηιποτῖς πηοῖ ο5ί, ΟΓΠΡΟ Ρασπαπἆο. 

Το νοτο, Ο Ραξθα πηϊκεταπάα α εἰναγῖςοῖπηϊς, 

ΟΩααπίατη α]άσπα ἃ νῖτο ]ανερῖ Ργαρίατί Ρροΐεςί, 

Ταπίαπα Ἱπάσθης ἐπί οΟΠΙΤΗΙΡΕΓΑΙΙΟΠΕΠΙΗ, {ε ῬΓοίεσαπῃ : 

955 Ἐί παπαιαπα τηασίαβῖέεατ ἃ Ρραΐτε {αα β]ῑα, 

Ουας τηθα ἀῑσία ο5:: ποἩ οηίτη αἆ {ταιάος πεείεπάας 

Οοπεράατα 65ο {1ο ππαΓῖί(ο ΤΠΘΑΤΩ Ῥεί5δοΠαΠῃ. 

Ἄοππθη ϱΠΙΠΩ ΠΙΘΙΤΗ, εὔατω 5ἵ ΏοἨ 5α5ε]ς {οτγάτη, 

Ἰπιογβο]οί (παπα Β]ίαπῃ : 

ππυίατο; Ιπίοτάιπα οπῖπη 5γ]]αῦα Ὀγονῖς 1Π 
Άπο φοπατῖῖ, νθγδα Ῥτοκίπο α νοςα]ἱ ἵπ- 
οἴρῖεπίο, οἱΙ5ίοποπ ραέαχ, ά ΒορΗ. (νά. 
Τ. 5640. 5. ΠΗεα. 

991. "Αοιι τῷ κατ’ ἐμὲ κοσµήσω δορί.] ὉοἩ- 
Ίεοείαπη, ᾿Αρη, τὸ κατ ἐμὲ, ἃο. 5εᾷ Ρο5ί 
ἙῬτοάασμτα: ΛΜατίεπι, φιιαπίτηι ἴπι Ίπε εδί, 
ογπιαῦδο γισπαπάο. Οοάϊεςς οπηπες Ἠαβρεηί 

αρ Ὦο 5αργαδοτῖρία Ἰοείοπο νά. αἆ 

ν. 156. Ματ. 
Ασε] Μ5. Ε. "Αρη, αί 5αρειςοπῖρίαπα 

Ἠαβοπι 5. α]ίοτ εί ΤΗυ. Ὦ. ΏἘτοάαο Ρ]α- 
οί: "Αρη τὸ κατ᾽ ἐμὶ κοσµήσω δρ. ΜΙΙ 
δις Ροιῖι5 Ἰεσεπάιπῃ εί ἀἰκάπσμομά σα γ]- 
ἀοίιτ: 

ἀλλ᾽ ἐν Φάδ' ἐν Γεοίω τ᾽ ἔλευέεων φύσιν 

παρέχων Άρει, τὸ κατ ἐμὲ κοσµήσω δορί. 

ἐλευθέραν φύσιν παρέχων "Άρει, ἴπάοίεπι ἴτι- 
δεπιαπι Ματιῖ ῥγώδεπ»δ. Νίο Ττομά. ν. 
656. 

γλώσσης τε σιγἠν, ὄμμα 3’ ἤσυχον πόσει 
παρέιχον" ἍΤιςρ. 

"Αρει] Ακεεπάο Ῥχοάσο, ααἲ ]εσίε Αρη: 

ζαδα αὐίςΏι εδέ 

αἴααθ Ἰάσο ἨΠαχίεπα νοτίο, 
νία. ΊΏαγπιες. 

Παρέχων] Ἐκμίρερο 5, οδεπάατη αΠῖ- 
τω ΠΗΙΡοτΙπΙ οί Ἱπσοπιπτῃ, Ὑι]σο Ἰ]ε- 
σἵίατ Αρε. Απίο(Ιαπι ]εσίδδεπα ἸΠιιςστα- 
να αἆ Ἡ. Ἰ. οὐδεγναίίοπετη, αιῖ φσαρέχων 
"βρει σεπηθῖέ, «ορΙίανεταπη 4ε Ιπίεγρμπο- 
Ποηπο ροςί ν, ὪΑρει, ία παρέχιων Αρει εξ- 

οί εοπ]απσεπάμτη, γγῶώδΕΠΦ 5. επ]λίδεπς 
ΛΜ αγιἰ ὑπαάοίεπι ἵππεπιαπι, απεπιαάπποάυπα 
παρέχει ὄμμα --- πόσει, Ττοαά. ν. 656. αὉ 
ἉΠασσταν]ο οἶταίο τεροσ]έαχ, {1πῃ "Αρει Ρο5- 
5οΐ είατο, αἰῖας, 5ἱ αἆ 5οᾳεπίῖα τείεταπ)ς, 
ποοςερατῖο οογήρεπάυπα οι "Αρ. Ὑυ]- 
σο Ἰεσίιτ τῷ κατ ἐμὶ, 65ο πηα]ο ειπα 

Ἠα{ῖο ο5ί οἳ- 

«Ῥτοάσο, Ἠοαίμ]ο, Ματκ]απάο οἱ Μις- 
στανΙο τὸ κατ’ ἐμὲν φιιαπέπι νι πε ἐδί, 0 

υἰγίδηδ.. «απι θα οτ]έ κοσμεῖν Άρη --- 2ο- 
ού, «Ματίεπι ογπαγο Ἰιαδία δ. Ῥισπαπάο 
Υιγέιέεπι θε[ίοαπι Ἡι θε]]ο οδίεπάεγε. Ἠοο 
τηϊμῖ τηασῖς Ῥ]ασοί, «παπα Π]αά αἰέεγατα 
παρέχων Αρει, ιάοίεπι ἵππεπμαηι οδίεπείαπι 
Λ{αγιῖ, Ῥταίετεα απο ἵπ αἱίοτο ππεπΙῦτο 

αΠαυῖά ἀθεςσςε τη] νυἰἀδίαχ, σὸ (σῷ) κατ) 
ἐμὲ κοσµήσω 200), απϊάπατα  Πῖςί τερείας 
φύσυ. Ἠαγες Ἠϊς εστεσία, «πατα α (ΟΠ]- 
χΟΠε αοορρῖε, ἀῑδεῖρ]ίπαρ εχειΙΡ]Ητη. 

Πορ/π. 

᾿ | 
, 
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940 Τ]οσις σος αγ νον ὃ) ουκέτ εἐστὶ σωμ. ΤΗ 
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945 
᾿ ὃν αι -Ἡ -” / Ἆ υ Ν ῥ 

Ε; ὃν ἔμ ὀλεῖται διώ τε τους ἐµους γάμους, 
ε ΔΝ -” ει ει νν / 

Ἡ δεινὼ τλᾶσα, κοὺκ ἀνεκτα παρνΈνος» 
αν 5. ο . / 32 / 

Θαυμαστὰ ὃ ὡς ἀνάξι Πτιμασμενη. 
Τ' λ ’ ΑΡ 3 ο ”/ 2 Αι ς Φ 3 λ 

γῶὠ Χάκιστος ἦν ἂρ Αργείων ἄνηρ, 
Μ. 5 

945 Ἐγὼ τὸ μηδε», ΝΠενέλεως ὃ) εν ἀνδράσιν, 950 
ε 2 λ / ) κ / ώ 

Ως οὐχγὶ Π]ήλέωςο ἀλλ. αλάστορος γεγῶς, 
/ ιά ι κἳ 2) ” / 

Ε,σερ Φονεύει τουμον ὀν9µα σω ποσει, 
ο. / 

Μὰὼ τὸν δι ὑγρῶν κυμάτων τενβαμωένον 
2 / / Δ / ο .] 

Ἵνηρεω; Φυτουβγο» Θέτιδοςο η ᾱὦ ἐεγείιατον 

940 ἥΜατίαις αιις. Ἀ[αιτα γετο «οΓΡΗ5 ποπ απηρ]ῖας εδί ρύτπῃ, 

ΒΙ ρτορίας ππο οί Ρτορίογ πηεᾶς πρίῖα5 Ῥοτεαί 

Ὑτσο, ας αἰτοσῖα εί ποη Γετεπάα έα]Ις, 

Μτῖς εί Ιπάϊσπϊς πποᾶῖς εοπ{ιπηθ]α αβεςία. 

Έσο υῖᾳαε τανεοταπα οπιοζηι Υἵτ Ε55ΕΠΏ Ρεςείπιις, 

945 Ἐσο Λοπιο πα]λῖας του, ἨΠοπε]αις νατο ἵπ νΙΓΟΓΗΠΑ ΏΠΠΙΦΤΟ Παβετείω, 
Νοπ έἔππᾳπαπα Ῥε]εο παίας, 5εἆ εχ τπα]ο σεηῖο, 

. . . .. ᾳ . 

ΦΙᾳυ]άθπα ΤΠΘΙΙΠΙ ΏΟΙΩΘΏ Παγεπει]απα 0Ι ποσατθέ. 

οι Ῥετ εἀισαίαπα {πω Ἠπϊάϊς Βασίθς 

ἌΝοχειτη, ραίτεπι ΤΠεΙΙάϊ5 αα τηε Ῥερεγίί, 

950. Σὲ Σδ, ὦ' σχέτλια παφοῦσα. Τία 

ΜΒ5. οὲ Εάά. ναιιδίε». Ἠθείε: παπι σχξ- 
σλια εσί (ϊυταςηγς. ΙΠΠΙΠΊεΓα 5ιΠί εΧ- 
επιρία: 5εᾱ οἶατε ΑτὶδίορΏ. Ε]αί. 857. 

ΜΜαγμ1. 
029. 55. τὰ φίλσατα . ]. πιααπα 51ση]- 

Βραί. . 5αρτα αἆ ν. 458. ἃ γίγνεται ---- 
σιιαπέπι ]ιυεπῖς {ε αἀ]μυατε ροίεδί. Οπίς- 
τατα αὲ οσο 1π {οχία οππεπάαν!, Ἱεσῖέυτ ἴπ 

ΜΘ8. οί οἆά. νεα, ποίαπίο Ἀ[ακ]απάο, 
Ῥτο νι]σαίο σὲ δ, ὦ παθοῦσα σχἔτλια, Ὠ8ΠΙ 
σχέτλιω οδί (ποταςμγς, αί ΑτίδίορΗ. Ε]αἱ. 
867. Οἶκτον περιβαλὼν κατ. Ἰαπίαπι ἴτι- 
ἆμεπδ {ιῖ οοπιωηιϊδεγα(ίοπέπι {ε ϱῥγοίεσαπι. 
Ἐοεμ]εγας τοάαάϊε: ἴσ]ι τί πιῖέ αἰζεπι (αε- 
ο] 45 ΜΙΠείάεπς αῑσίι σε]έκεπ.  Βεᾶ 
Ἠεϊδκίις εοπ]]οῖξ: ποσοῦτον ὄχλον, ἑαπιέο ἴτι 
οοπιϊαέιι υἱγογιιπι αγηπιαίοτιίπι ἀεάιοαπι {ε 
ἄοπιιπι (Άχσος.) Ηεκγεβῖας αὖ Ἠεαιμίο 
Ἰαμάαίις στεριστέλλειν εχροπΙέ Ρος περικα- 
λύπτευ. ΕἜμὴ φατ. Ῥοδίᾳααπα Ώρα (5ΡοΏδα 
5. ΊΧοτ {Εαέητα) ἀῑεία 5. ποπα]παία οί. Δέ- 
µας ῬτΟ Πιθ, ΠηἘα Ῥθχεοπα. Ῥαρῖις Ρετῖ- 
Ῥήταςϊ Ἰπδετν]έ Ώου γοσαβρυ]ήτη, . αἆ ΟΥ- 
εἶορ. 1Πῖε. ο Ῥαμ]ο Ῥοδί σώμα Ῥτο ἐμε. 
Ἐμπλ. πλ. πεοίετο ἀο]ο». Ἠοίςξῖως ππαν η] 
πλοκαῖ. Ἠορβα. 

928. τοὔνομα γὰρ, δο.] Ὠϊςιϊηαὶ (αἱ ἵέα 
ἨεαίμΙας) Ῥο5δί γὰρ, 6ί Ῥο5έ ἤρατο, ΠΟΠ 
Ῥοδί σοὐμόν. ἩΜατκῖ. 

σοὔνομα γὰρ, ὅσ.] Κοεμ]ετις νοτε: 
Μεῦι Ἀαμπιε, ἄεν Κεῖπεπι δίαλί δο]ιυεπκέ, 
τυἱγάο. Πορῄα. 

944. ἨἘ1οΟ ἠν ἄρ ᾽Αργείων, {οτί 5οπῖΏ. αν 
ἂν», 6ὲ φονεύοι, οαµδαηι οἱ ῥγαδεγεί. 

ἠ{ατᾷζ, 
945. ᾿Εγὼ τὸ μηδὲν (Μενέλεως δ) ἐν ἀνδρά- 

σι) Ως οὐχ) Πηλέως,] Ίια ασῖιησαϊ 
ἀερεπί. Ἱπασπο ἵπ οοπίοπαία ἨΠδπο]αατα 
Παθεῦαί Ειτίρίάςς, αἱ εκ ρ]απῖυις ]οοῖς 
Ραΐθί. Τηλέως οδί ἀῑςγμαδαπι, ἈΜαγκ. 

947. Εὔπερ] 1Η). ὮῬ. ὅσπερ. Τμερο: 
”. ὰᾳ ὰ 9 , 

εἶπερ φονεύει τοῦμκὸν ὄγομια σοὶ πόριν. 

πέριε, /άυεποα, 4ο Ῥιείία Ἰεσίειτ Νοφιχῖ 

ΡιΡΡΙ. Υ. 659. Τ,γεορΏχοῃ. ν. 1398. νά. 
είίατη ν. 184. εί ν. 496. ἨΜιβα. 

947. 55. Ῥεηςις: οἱ {μο πιατῖέΟ ΠΟΠΙΘΠ 
ἆατετῃ, α{ παπα Ιππππο]ατο Ῥοβδίε. Ὦοε Πας 

οἶπι Ῥιοθ]]α «οπιραταίοπε ῥρίατα ἀῑκί αἀ 
Φορ]οε]. Τταςβῖη. 590. Ἠεϊνκίας Ῥτο σῶῷ 
πόσει δοτ]θῖέ σὴν κόρην. Τὸ μηδὲν π]]15, Ἰο-- 
το πυ]]115 Ρο], Ἐν ὠνδράσιν ἵπ νίτοτατα 
ΏΨΙΩΕΤΟ 5, ῬΓΟ ντο ο55εί Ἠαροπάμς, Ώς 



δ44 ΡΟ ΙΗΠΗΙΔΟΥ  μ 

950 Ουὐγ ἄψεται σῆς Φυγατρὸς Αγαμέμνων ἄναξ, 955 

Ουδ) εἰς ὤκραν χεῖρ, ὥστε πεοσξαλεῖν πέπλοις' 
] / 1/ / ως ; 

Ἡ ἜΣίπυλος ἔσται πόλυς, ὀρίσμα [βαρδάρων, 

950 ο {αηπρεί έπαπα Β]απα τοχ ΑσΑΠΙΦΠΙΠΟΗ, 

Νο 5υπηπ]α φυ]άσπα ππαπι, ιὲ αἀππονοαί ο]ις Ῥορ]ϊ5 οαΠῃ : 

ΡίΏ πηῖπας, βἼρυ]υ5 οί ροίΐεπς, Ῥατρατοτπα νίοις, 

γ. ἁλάσσωρ Υ. 5ἩΡτα αἆ ν. 878. ΧΝαπο 
Ρος Λίεγειπι Ἰηταί, αί βῆσπιι ἵπ 0γε]ορο, 
ν. 39695. τυρί Ῥ]υητα ἆε ἍΆίεγεο ἀῑκίπιας, 
Ωυαίοηις απίεπι Ἠῖο ἆθις ππαγίπις ο5ί, 
εαίεπι ἀῑεῖέωσ 5αῦ βαεεἴρας Ἰατη]άῑς (ορ]- 
Επθίοη οτπαἩς σαϊῖ ποξπη,) εἀασαίιις. 
Ώε τε]αιιή5 ν. 5αρτα αἆ ν. ΤΟΙ. «Φντουργὸς 
5ωρτα οί α)ἲὈῖ ὁ φύσας, ὁ τεκὼν εἵ ςΙπηῖ]ῖα. 

ΜΗορῄ. 

950. 8. Οὖν ἄψεται σῆς θυγωτρὸς Αγαμέμνων 

ὄναξ, 

Οὐδ' εἰς ἄκραν χεῖρ, ὥστε προσβαλέῖν 
΄ 

πέπλοι:. 

Ἐοἵδαη Ἰαοσοπάμπῃ, ᾽Αγαμέμνων ἄναξ, Οὐ- 
δεὶς, αί ᾽Αγαμέμνων 5ῖέ νοςαπαϊ «α5ις. θεά 
πε]ίοτα Ὠμης ν]άεο: Ίεσα, Οὐδ' ὥστε χεῖρα 
προσθαλεῖν πέπλοι; ἄκραν. Ρον. 

Ωδ0. 5. Οὖκ ἄψεται σῆς 3υγατρὸς Αγαμέμνων 

ἄναξ, 

οὗ δ᾽ εἰς ὤμραν χε’ ὥστε προσβαλέν πέ- 

πλοις. 

ηΕΥΙΟ ἨΠατκ]απάας ἆο νγετ]αίο Ἠ]ας Ἰεο- 
ἀοπῖς ἁιδίίας. Ῥοαῦτα επῖτη ΟΓα{ΠΊΟ οὔὐδ' εἰς 
ὥπρων χεῖρ ὥστε. πεηιιο (ΟΥ αοΙΠΙ ο5ὲ προσ- 
βαλεῖ εἰς χεῖρα. (Οοπτ]σεπάμπα Εοὐίίαη : 

.” νε »” - .. / 
οὐχ ὥστεγ αλραν χείρα πεοσβαλειν πέπλοις. 

ἄκραν χεῖρα προσβαλεῖν ἀῑχίί Ααεϊδίορμαπες 
ἵη Π,δῖςίταία ν. 444. «Ἰασοῦ». 

9651. οὐδ' ΕΙΣ ἄκραν χε, ὥστε] 1ΐοτα 
ππα αἀά[ία, Ἱερί Ροϊίεςί οἱ ἀῑσάπσιαϊ, τς]]- 
Ἡ5, τί ορίποτ, Οὐχ ἄψεται σῆς 9υγατρὸς 
Αγαμέμνων ὤναξ, Οὐδὲέ ΤΙΣ, ἄκραν χεῖρ 
ὥστε προσθαλεῖν πέπλοις, δες. αἀιτηρταίατα 
ος Ἠοπι. Ταά. Α΄. 88. Οὔ,ΤΙΣ ἔμευ ζῶν- 
σος---οὐδ ἂν Αγαμέμνονα εἴπηε. δἵο Ἠαο 
Ἐαῦ. 979. ΕἘϊ ΤΙΣ µε τὴν σὴν 9υγατέρ 
ἐξαιρήσεται. 3ἱ τθςίο Ἠαδεί ν]σαία, 1Πίε]- 
Ίσε οὐδ' εἰς ἄκραν χεῖρ» ιογιιε φιιοᾷ αἆ ᾱἷ- 
Φἰξπι αἰλπεί: ααοᾶ εσε Γογοπεϊ πο ᾱἷ- 
Εἰίο {ίαπσεγε, Νοδαῖ ἄκρῳ 9έγειυ χερὶ, Ἠςε- 
Ἱεη. 1444. βεὰ Ροϊίο5ι ἀιρ]ατίι ἆ4ε εἰς. 
”"Ακραν χεῖρα προσοΐσει, Αὶ5ίορΗ. 1γίςίταῦ, 
456. εί 444. ἄκραν χεῖρα προσθαλεῖ». | 

αν Ματ. 
ο. ] ον 

Ἐπιοπάαοποπι Ματ]κ]απάϊ (οὐδὲ σις) 
οσο ἵη {οχίιπα τροῖροτο ποπ ἀιλϊαν]. 

11ορβι. 
959. ἢ Σίπυλος ἔσται πόλις, ὀρίσμα, ὃς, 

Ὠικχ! ἀᾳ Ίος Ίοσο 1π πο. αἆ Βηρρ]ῆςο. Μι- 
Ἰϊογ. ν. 1045. τα0ῖ Ἰοσευαπι, "Ἡ Σίπυλος 
ἔσται μέγα, (πόλισµα Βαρεάρων Ὅδεν πε- 
φύκασ᾽ οἱ στρατηλάται) γένος Φθία δὲ σοῦ- 
μήν γ οὐδαμοῦ κεκλήσεται. οκ Ίοεο ΑΠ- 

ἀτοπηας]μ, 908. ἡ Λάκαινα μὲν πόλις ΜΕΤ” 
ἔστὶ, σὴν δὲ Σκύρον οὐδαμοῦ σίθης' αἳ εκ 

ῬγαωρίαπίΙςεΙίππο Οοά. Α. ἵπ απο οπη{ἷ- 
{αχ γοχ µέγα, αὐ Ισποταπίρι5 ααοπηοᾷο 
Σέπυλος εί μέγα, νο] μέγα οί πόλισµα, Ροῦ- 
5οπί εοηβῖςίογο. ἀοϊπάς, οΧ πόλισµα ἴας- 
{1} οδί πόλις ὄρισμα, ηί Ἱαππυας ο55οί Ίῃπ- 
{εσετ. Όπιπες εοἀϊσος Παῦοπί σ᾿ ουδαµκου, 
1. ο. γ΄ οὐδαμοῦ κεκλήσεσαι. Τένος, οτἰσο, 
υ{ σεπις Ἠοχοίο, Λ{εδείὶ οαγιπι επι 
Οµοῖ. Λ{αγΚῖ. 

ἔσται πόλις. ] ΦΙΡΥΙ ποτηῖπο πηοΠίΘΠΙ ρ]θ- 
τΙπη(ιις Ιπίο]]σιπί. Ῥοά αχ ροτα ᾳποαιθ 
ία ἀῑείαπι πποπηοταπέ Ῥμπίας Ναϊῑ. Ἠιςι. 
115. ΤΙ. ς. 41. ῥΒίορῃαπας Ῥγζαπίϊας Ἱπ 
νοσθ,. ΑτὶδΙάο5, Τοηῃ. Τ, Ρ. 939. 960. οἱ 
9τ0. Ἐν. « ε)θ. οί Ῥοδίεπιο αμϊάσια Ίοςο 
α Ῥε]ορε οοπάίαπαι Γιμ5ςο ἀοοσί, απἆθ 
οογϊςεῖππο εο]Ισί(αχ, να]σαίαπη ἔσται πόλις 
νΙᾶοδιπα 6556. Θεά που ε Ἰοπσίπααο 
Ροίεπάα οσί πιοάϊεῖπα. Ἰεσεπάαπα οηῖτα 
ἔσται πολὺς, Ι{ξ πολὺς ϱαπάθίη ντα Ἠθβοαί, 
απαπα Ματκ]αηάϊ μέγα. Ῥὶο τὸ πρῶπον 
ἤν πολὺς σπαρῃ, Ότεςί, ν. 1199. ὁρῶν σὸν 
Πομπ/ίον πολὺν μὲν ἔν γῇ, πολὺν δὲ ἐν -α- 
λάσση. Ἑ]υίατεμ. ΟΡ. Μος. Ῥ. 668. πολ- 
λὴν ἡγοῦμαι τήν )εὸν [ἐν] ἀνλρωπείοις τε καὶ 
Φείος πράγµασι. Ἰλμ]οδααία ἆε Ὑ]ια 
ΑΡΟοΙ. 110. ΥΠ. ς. 9. επιοπᾶαίι5 α Ὑα]ς- 
Κεπατῖο Ὑ. ΟΙ. αἆ Ἠϊρροϊγίαπα ν. 1. 
Αταίως: ἔκπανε πολλὸν ἔόντα Τλειότερος 
προφανείς. ο Οτῖοπθ, Αργ]άπα 1ρεπα 
Γαΐςςᾳ ορίοπαῖ, απάἀε, ααοᾶ οαπι Αελμί]]ος 
ὄρισμα γοσαί, ἀεριϊπιοπάϊ Ασαπιεπιποηϊς 
ρίιάϊῖο (πριασοπάμπα ο5ί. Οτοάςτος οπῖπῃ, 
αιιοᾶ ὄρισμα {απίαπα ἀῑοῖέατ, ααί πιοπίστα 
Ποντίάαπι οί Ἱπομ]ταπι 6556, αι 5α]{επῃ, 
5αρτα ραρσί τιςάσαπῖ «οπΙΙοποπα ΏΟΠ ἆ5- 
βυΙροΙθ. ΟΌο]οτεπα αθεπι Ἠυ]ο οοπέυτΏς- 
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Ὅλεν πεφύκασ οἱ στρατηλάται γένος, 
Φρα δὲ τοὺμιὸν οὐδαμιοῦ πεκλήσεται. 

96 Π,αροὺς δε προχύτας, γέρνιξάς σ᾿ ἐνάρξεται 950 

ὉΌπάε (αλυηί ργαε]ατῖ 111 ἆπσες σοηι15 5Η, 

Ἰλήλιία αίεπα, πι] ΡΙ Ἠαβρθρίε ἆθοιι. 

956 Απατας αιίεπῃ πιο]ας 5αἶσας, εί Ίαναστα οοπδοσταΡῖέ 

Πα ρταριῖί, αιοά ΒΙργ]ας Τουεα ἵηπ «ΟἩ- 
Απο Ἰγαῖα εί Ῥητγσία οἴέας εταί. γ]άθ 
Ἠεκγεβίαπι 1πΠ νοςθ. ΏΆΈῬ{ο πόλις ὄρισμα 
Μ59. Ἐ. πόλισµμα. ἨΜιωοα. 
"Ἡ Σίπυλος ἔσται σέλις ὄρισμα Βαρβάρων, 

Ὅδεν πεφύκασ᾽ οἱ στρατηλάται γένος) Ὁ]- 
ρυ]ας οσί ορρίάιπα Τγάϊῖα ἵπ ΜΠασποςῖα, 
αρὶ Ἱαδιαραςι Ταπία]ας, Νους Ῥαίογ, α 
Ἴᾳ4µο οπἵαηπά{ δαΠί ΑσαπΙσΙπΟΠ ϱὲ Μεπε- 
Ίαιι, ᾳὖος ἆαζος Εγαοῖ οχοτοῖέις τεδρῖοῖέ 
ης ΑοἩῖ]]ᾳς. Ῥεηςιις ααίεπα: Βί οσο Ἠαπο 
Ῥιε]]απα ἵπ Ἠος Ρρετῖοι]ο οοπςΗ(Η{αΠῃ 1σ- 
Ὠ8νο ἀθδείαπῃ, ἔππι Βἰρα]ας, ἀπἀάε Ασα- 
ΙΠΕΠΊΠΟΠ ΟΣ4115 οσί, σ]οτίατῃ ρτορτῖρϊαί οπι- 
Ώθπα ΕΗ{Πΐας, α1α» πα γΙέαπα ἀεα]ε. 

Φαγγιεδ. 
Ἠας δῖο Ἰοσυαπέωτ: 

”/’ ὤ, ” / .”’ ΄ 

Ἡ Σέπνλος ἔσται πόλις ὄρισμα βαεβάρων, 
5’ /΄ υ . ΄ 7” 

οεν πεφύχασ᾽ αἱ στρωτήλατωι γένος. 
λ .- 

Φ.)ία δὲ τοὐμὸν οὐδαμιοῦ πελλήσεται. 

Μικρτανῖας ἀοοίε οογηῖσῖέ: ἔσται πολύς. 
{Πιδίτὶς επ.  Τπ 5εημεπᾶ νου ΠΠ] 
πημίαπάιτη. γένος ἀῑοξιιπα εδί Ργο κατὰ τὸ 
γένος. Τρ]ήσεπία ἵπ ΈΤ. 666. 

ἔστιν ἡ ξένη γένος 

Ἐκειφεν ᾿Αργειώ τις 

Ῥ]πάατας, Ἐγίῃ. Θ΄. 96. ἐξ ὠκεανοῦ γένος 
ἥρωςφ Δεύτερος. Ῥορηος]ος ἵπ Ἰταςβῖπ, 980. 

- ο. κ -” ο Ἐό . 
ὤτεος εν ουσα γενεσιν ῳάθντου σοτξ. 

ΤΠ {ετίο ἁρπίιιο νειςα Ἐχρίάες {ογίαςςθ 
βεῖρδογαῖ: 

/ λ -- 

Φρίας δὲ τοὔνομ οὐδαμοῦ Μεμλήσεταιο 

Σω αιίεηι ποπιεπι αἱ βἰογία πισφιαηι 
οεἰεὐγαδίέμν. Ἡσευδα, ν. 1953, 

τύμβῳ δ᾽ ὄνομα σὸν μεμλήσεται. 

«ασοῦδ. 
Βίργ]α5 (Βἱργ]ομ) εέ ΄ποης Ῥηχγαῖα 5. 

Μαοπῖςε νε] Ἰγάῖα (αἆ Μααπάγατα Βι- 
σ1ππα) Εμΐέ, απίρα Οοταυπῖας ἀῑσίιις ({οςέο 
Ῥ]ιίατο]ο ἆς Βωπαϊηῖριις οί πιοηΡι5,) δέ 
Ἡτῦδ, αμα: τεσπαηίο Ταπία]ο ἴθγγα πηοία 
εοποῖά1έ, (Ώ]η. 11. 59. (91.) οἱ Βίχαῦο 
110. 1. Ῥ. 40.) οι Ταλίς οῖπα Εαῑς ποπηῖ- 
Ἠαίΐα. Ώε σα ν. Ῥμπίις Ῥ. 99, οἱ ΠΠ. 41. 

-νοι, ΤΙΝ. 

ΑΠΑΟΣ, Οἆ. 90. 6αΏ1 αἆ Ῥητγσίατα τοίοτ, 
εί 5ἷς Ῥ]υτας, ᾳἩος ονοίνῖ, ν Υ. Ὦ Ὀ. «οἆ 
οἶἵπι Τωγάῖα α πιι]εῖς αἆ Ῥητγσίαπα πηας- 
παπῃ Εη]έ τε]αία. Τοϊ Ἀπούεπ Ῥτορίει πῖ- 
ΥΗΙΘΤΩ ἐς άατα ἵπ 5ΑΧΙΙΠΙ «ΟΠΥΕΥΡΑΠΙ 6556 

τηγλο]οσία Πατχαξ,. (ν. Ἠοπιογ, ΤΠ. ω’. 
602. 5ᾳᾳ. Έτοροτι, ΤΠ. 16. 7. 5ᾳ. Ἰθίαια 
Ῥυπππαπῃ.) Ὁπάε εἰ Νίορο ἀῑσία σ{μηίοῖα 
ΘΕΠΟΙ. ΒορΜοε]. Απσοη. Ψ. 894. αὈῖ αἆ 
Ιδίατη {αρυ]απα τεδρϊοϊίαχ, ερᾳαθ ας ὥσηοσα, 
Ἠσοτε. Ἐχ, 5690. ΘΙΡΥΙάΠ1 γοσαέ πιοηίθία 
}2/ησίμπι.  Ὑαἰεκεπατία αἆ Ἠϊρρο]γε. 
ν. 1. ο Ρ]ητῖρας Ἰοοῖν ἀθπιοηδίταί πολλὴ 
ε55ε Ἱ. {. σιµία, µεγάλη, σεµνὴ, πεηιιο ἁϊί- 
Πε]]ε ἀῑσία, 4µΠοπιοίΟ σολύς εὲ πόλις Ῥο- 
(αθτῖς Ῥεγυίατϊ αίᾳαε πόλις η Π. ]. ϱ 
β]οβ5α Ρτοσγεαχί. Πορ/ι. 

969. πεφύκασι ---- γένος, 5ἱση]βσαχο νἷἆο- 
{άχ, ηοῦ Απάας 1ρ5ο5, 5οἆ Ῥγοδαρίαπα 60- 
ταπη ΘΙΡΥΙΟ οσΙαπάαπα 6556. ἸΜιςᾳ. 

Βεἰδκ. Ἱοσῖε: Ὅλεν ᾳέφυκε τοῖς στραση- 
λάταις γένος. 66 πηοχ Φρα ἵπ ἀαῑ. Βεοῖ. 

γένος ῬΡΤΟ κατὰ γένος, ή 1ρΗϊςδ. Ταιχ. 
666. Ῥορβοε]. Τταελῖη. 6606. Πογβι. 

954. σοὐμὸν οὐδαμοῦ κεκλήσεται.] Ἱ.ορο: 
σιμὴν οὐδαμιοῦ κεκτήσεται, πιἰδρίαηι ΛΟπΟΥΕΠΟ 
οοπδεφκείιν. δε ΤρΗΙο. ἵῃ ΤαιΥ. Υ. 617. 
δελίαν γὰρ καὶ κάκην κεκτήσυµαι. ΝΡΕ. 
απηῦο οέ 115. Ἑ. σοὐμόν τ’. Μικα. 

955. ἀνάξεται] 9ὶ Ἠαο 5ἷέε νετα Ἰεοίῖο, 
5εῃςᾳ5, ΟΡΙΠΟΣ, εγῖξ, ἸΠεγοος απαπι γ6ρου- 
ἑαδιέ Οαἰσπας ος Ἠ]5 προχύταις οἱ χέρνιψι», 

1]]1 {αέωτα οδὲ αππατα, ΘΙΠ ἀνέξεσαι δέτι- 
ἐἱ6ί, επυρεγίείις. Ἰλ]αια απατά. ΝΘΙΡΙ5 
αιά φοαυιπίάτ ἀἰδαπσαϊ Ῥορδιιηέ, Τίς δὲ 
µάνσις ἐστ᾽ι ἀνὴρ Ος ὀλίγ ἆληνη (πολλὰ δὲ 
ψευδή) λέγει Τυχών: ὅταν δὲ, δε. Τῆ, φιῖ 
Άαπισα δοζπν Όεγα (ἴπίεν ππι[ία αἶκα) αἷ- 
οι, δὲ δεοριπι αἰσεγα» «φιιίπι Ό6γο Ίιο7ι 
αἰἰσογῖέ, ρετίέ» 5εῖ]. γαίες μετ, απαίεπας 
υαΐεδ. Τίς οδί φιιαῖῖ. ἸΜανγκῖ. 

ἀνάξεται.] Ἱιεροπεπάα γος ἵη 5αοτῖς {ὰ- 
οἶεπάῖς 5οἰεμηῖς, ἐνάρξεται.  Βὶο κανᾶ ὃ 
ἐναρχέσθω τις, Υ. 1419. Νες αὐ]αά{έ ἐξάο- 
Χου κανᾶ 5ΗΡΤα ν. 4566. ᾖἨΜιρς. 

ΤΠ,κροὺς δὲ αροχύτως,] Οἱ προχύται ἀἶςθ- 
Ραπίας ᾖηβες, 5ε. π]ο]α δαἶσα, οι «οἩ- 
φρεγσεραίατ υ]εῦππα πηασίαπἆα. ἩἨοπιοτο 
οὐλοχύται ἀϊοιπίέαχ, ηος ε5ε, πε Ἐαδια είς, 

ΠἩΙ τι 
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Κάλχας ὁ µάντις. τίς δὲ ἁάντις ἔστ᾽ ἀνήρ: 
εὶ ΕΡΤ ας) .” . λ ο” Μ 

Ος ολ ἀληΣή, πολλὼ δὲ ψευδην λέγει 

Τυγων' όταν δὲ μὴ σύγη, διοίγεται, 

᾿Ἡ τών γάμων ἔκατι ὠυρίαι κόραι 
960 Θηρῶσι λέκτρον τοὐμόν : εἴρηται σόδε. 9605 

Ἰ 5 . -” .ν / 

Ἅλλί ὑξριν ες ἡμᾶς ὕθρισ Αγαμέμνων ἀναζ. 
Γ 3 2 Δ ) -- ] ή .Χρῆν δ) αὐτὸν αἰσεῖν τοὺμὸν ὀνομ, ἐμοῦ πάρα, 

ι 

(αἶε]ιας ναίος: αιῖ5 εΠΙπῃ υῖγ οὲ ναίος 2 

15 φυἵ ραισα Ύετα, πωυ]ία νετο Γαἷδα ἀῑςῖε, 

Ἱ 
. 

υ 

.- 
αἱ {οτίο οἷο οεε]ἀοτῖε: 5ἵπ τηῖημς, οχρ]οά ασ. να 

ΑΠ ΦΟΕΘΤΟΓΙΤΠΗ «αάδα 5εχεοηία» ριθ]]ο» 

960 Ῥείιπέ τηθας πιρίῖας εατηςῖ ηος βαι 2 

Φεὰ γεχ Αραπιεπποπ αβεςῖε πος οοπἑωπηρ]ία. 

Οροτίεραί οπίπα 1ρ5ΗΠ1 α Της ΡθίεΓ6 ΠΟΠΠΘΗ ΠΠΘΙΠΗ αἆ 

προ» ύματά σινα παρὰ τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλη- 
σιν ξ οὐλῶν, ἤγουν κριὦν ἁλσὶ µεμιγμµένων, 
ὅτε, εὐχαριστοῦντες» 3 εὐφορίαν οἰωνιζόμενοι 
οἱουΕ/ τινας ἁπαρχιᾶς ἐπέχιεον ποῖς βωμοῖ. 
Ὑ]άε Ἐαρίαιῖαπι ἵπ Οὖλαι εἰ Οὐλοχύται. 

ΒαγΥη6». 
ΦΟΓ. Π,κρούς γε. Πεἰς].. 
Ἠεσγεβῖας: προχύτας, ὅλας ἀπαρχάς. 

ο. ν. 1119. Ἠιο τερροχῖσοε (οδφορτα- 
Ῥλαπα ρυίαί Ἰλο5ρο]. αἆ ΠΠετοάοε. ρ. 77. 
ἐνάρξεται, φαεπηαἀπποάαπα Ἱπίτα 1479, ]6- 
δίτηις. Όοηπβ, οἶαπα 5αρτα ν. 436. Τια 
α]ας αἀπιροτί 5οἶοε, ν. κατάργεσθαι, 5αοτ]- 
βοίατα αιδρῖσατῖ, νο] ν]οππατη ἆθο ο0Π56- 
εΓ4Τ6. Τδία 5εἴ]ῖεοί οοΏςοοτα {1ο (πίθας τοῦιας 
οοηδίαῦαί, χέρνιβι, ἄθπα ληρίτα]ῖ, (ν. 5αρτα 
8 ν. 675.) οὐλοχύταις, πο]α 5α]ςα οἱ σριχὴν 

ΡΙ]ή5 α υΤοίῖπισο σαρῖίο αὐροὶσεῖς ο ἵπ ἵσποτη 
Ἰπ]ας(ῖ5. Ἡ. Α]οεςι. 74.55. οἱ Ἐ]εσιτ, 810. 
544. ΈῬ]ιχα πποπιογαπέ Ὑαἱσ]επατίας οί 
Ἠεαίμῆις αἆ Ἐ]ωπῖςς. ν. 676. (589.) 

' Μορ/. 
9066. 55. Ῥεηἱέσ Ώημης ατθ ]αά]οίατα ἆθ 

ναΐο, αμα]ο 8αρτα Ἱεσίηις, ν. 620. κα. 
Αί Ἱπίετ ν. 957. εί 908. νθτδµς ἆθες5ο 
νιάθίωσ, ααοά ]ατ Ιπίο]]οχίε Ἠεϊσκίας, ααϊ 
Ἠωηο Φ6Η5ΗΠΗ Ίποςςο ἀεμοτο νεγςυῖ Ριίας: 
ππιέιπι φιίάεηι /ιοπογαίιι9 εί οεἰεὐγαίιι, οἱ 
γεοέτέπι [εγῖέ, αἲ δἱ Γαἰ]έμμγ, φα]έεπι ἆαπιπο εἰ 
τεργε]ιεπιδίοπε ἐἰδεγαδί!, Ε. ο. καὶ πολλὰ μὲν 
τιμᾶται ὀρ9οῦ ση λόγου τυχὼν, ὅταν δὲ μὴ 
τύχη, διοίχετα.. Όαπι 65ο ποη ααάεβπα 
γεΓδυπα Ῥχο λαδίέα 5υὈρείέπθτο, τηα]ο οΙΠα 
Ματκ]απάο {πίρτρα Ίος πιοάο ἀῑφίησιιε- 
τε; 

---τίς δὶ µάντις ἐστ'; ὠνήρ, 
' ” 2 

ὃς ὀλίγ ἆλη 3 (πολλὰ δὶ ΨιωΣδη) λέγει 

τυχών' ὅταν δὶν ἅτο. 

ΟΩια[ίς αμίεπι εδέ υαίεςζ Τί φιί ῥαμσα 
«οἴωσπ Όεγα (ἐπιίεγ πιιίία [αἶα) ἀῑοίέ, αἱ 800- 
σι αἰσετίέ: φιπι υετο πιοπι αἰσετίε, 
Ρε: νεῖ]. ναῖος ρεγί!, φααἴρηιις ναίΐεα, 8. 
πιει οδὲ υαίε. Αἀάάετο Ἰσεαι αἰἴατα 
Ἐτρίάϊ5 πορῖτί ἸοσιτΏ, φαῖ 4ο ναίε ασίε, 
Ἰαῖο {ογο φἴπη]]θπα. 5 οδεῖπ ῬΠωαπῖςς. Υ. 
9608---972. 

ω ο) , .. «ή , 
-οστις δ) ἑωπύρφ χρητα, τέχνη, 

µάταιος" ἢν μὲν ἔχἃρὰ σηµήνας τύχ», 

πικβὸς πα έστηχ, οἷς ἂν οἰωνοσλοπῇ. 

Ψενδη δ᾽ ὑπ οἵκτου τοῖσι χξεωμένοις λέγων, 

Ἠορ/. 

959. "Ἡ τῶν γάμων ἕκατι] ΤΠ ΘΕΧΕΠΙΡΙΑΓ. ᾿ 
απσιιῖ5 ο5έ σῶν γαμούντων. ηερεϊεραπί Ἱτπ-- 
(εγρο]αίοτες φεοιπάατη Ιπ ἔκατι Ἰοησατα 
556. Ίεο56ε Ρωίΐο περαίναπη, ἦ οὐ πῶν 
γάμων ἕκατι, ἅς. ΑΠΙΠΠΟΦΕ εἰ οκ Ῥείδοπα 
ΑΕΠΙ]ϊ5: ἍΆογιπε σιπέ ἀεοεπι πιϊμία γιεί- 
αγιην φιιῶ Πἱρυπίο; εἰ αυἰάε αεοἰρετεπί πιε 
πιατίέιπι ὃ Ῥιππίαπι εκ Ἠοιη. ΙΠαά. Ἱ. 
595. ΤΗ οὐ, πιοποςγ]αυίσς, υέ 5ερε, εί 
ΦΕΠΠΡΟΥ, ΌὉιαπάο ν σἳ ε εοπευττωπέ 1π 
ἀϊνεγςῖς ρεάίριις, τέ Ἠϊς; 5ο ἀῑπιπιαπέατ 
Ρετ γ’, νε] α1ο απο πποάο. Ματ. 

ΤΗ σῶν γαμύντων ἕκατι] Ἐππεπάαί (αη- 
έργας τών γάμων, ααοᾶ, Ἰεεί ἨἩεῖηδίο οαί 
Ῥοα]1σοτο ρτοβαίΙσΏ, πηϊμῖ, πες ἀἰδείτημ]ο, 
Ρεγίπσϊάπτη νΙάείατ. Ίμεσο: ἦ τῶν γαµ- 
βρῶν ἕκατι --- «πι υετο οοβπαίοτατη ππεογτι 
οαµδα ἵππιαπιεγω Ῥιμείίώ οοπ}ασίωτι 

ἀδικει τὰ τῶν 3 εῶν. 

ρ11 

ο « 
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Θήραμα πωιδός. ἡ Κλυταιμνήστρα δε ροι 

Μάλιστ' ἐπείσνη 3υγατέρ ἐκδοῦναι πόσει’ 
2 3 

906 Ἔδωκά τ) ἂν Ἑλλησηω, εἰ πρὸς λιον 970 
2 ”ν / 2 3 / ο οτι. 

Ἑν τῷὸ ἔκαμνε νόστος, ουκ ἠρνούμε» ἂν 
λ Ν απ” Μι 5. 2 

Τὸ κοινον αὐξεινι ὧν µετ ἐστρατευόμην. 
ο» 7 2 ζ 3 - 

Μον ὃ) οὐδέν εἶμε παρά γε τοῖς στρατηλάταις, 
στ 2 .- ” 

Ἐν εὐμαρεί τε δρᾷν σεν 

Οαρίυταπ} Β]1ο». 

καὶ μὴ δρῶν καλώς. 

Οὔγιαηωπεξίτα επῖπι πηΙΒί 

Ἐαεἴ]]τηρ Ῥεγςιαςα Ειῑς5αί, Ε]ἴαπα αὲ εἰοςαταέ πιατίέο : 

966 Ας ἀεάϊδεοπῃ 6απι (αταοῖς, 5 αἆ Γάτα 

Τᾳ Ἠος ]αρογᾶςςθί ἐτα]εείά5: ποη τεεαςᾶδδεπαας 

Αασοτε ραῦ]Πσιπα Ῥοπυπ1, οτι, ααἱραδοπα πη]]έο. 

Ἄπς νοτο πΙΙ]ῇ 5απα αραἀ ἆιισος 5 

Ῥατυπηηυο τοίοττο Ῥυίαπί, αίπηπα Ῥεπε πηθουπα 4Ώ πηα]ε ασοπί. 

απιδίιπὲ ὃ ΑΡρρτίπηο Ώιςο εοπυεπΙαηί, αὖαξ 
ἆε νοςε γαμβοὸς ἀῑδεοτῖί Ῥο]]αχ, 1105. ΤΠΙ. 
5εεί. 51. γαμβροὶ οἱ ἐκ σᾶ γήµανσος οἰκίας, 
οἷον πατήρ, καὶ µήτηρ, καὶ οἱ ἄλλοι πάντες 
χασὰ σαυτὰ, οἱ πρὸς γένους τῷ ὠνδρί. ῶοα 

Ῥτοδοαία ν]ιάε αἆ Ῥμωτ. γ. 498. Μιας. 
γάμων] Τα Οαπίετας Ἱερῖι το γυείετί 

γαμύντων, ία Ἠεϊηδῖας εἰἴ Ὀεορ]ίσει εί 
Ἠιεσοτεῖης; α πιάτο ἵη ἐεχίατα αἀπαϊκίπημς, 
Ίια Μεάεα ν. 1225. Οἴχηῃ γάμων ἕκατι 

Έτ Ἠοτου]. Ειτ. Υ. 277. 
Ἡμῶν ὃ ἕκατι δεσπόσαις φυμούμενοι. Ν1άθ 
Επι Ῥοτῆ Νοίας 1 Ἰοευπη. «Ώατπεδ. 

γείας Ἰαοίῖο Ἡ. ν. θ5δὲ σῶν γαµύνσων, 
Ίας Πααά ἁιδίο οπἱσίπεπα ἀερεί ΙΠίεΓρο- 
Ἰαιοσῖρις, ο ποροίτοπί, 5οεππάαπα Τη γα- 
µένσων Ἰοηρατα 6556. ΜΠατκ]απάα5 αΕΠῃ 58- 
41ος, ποσαιίοπεπα ἆθοςςο ραίαης Ἰεσῖί 7 οὐ 
πῶν γάμων ἕκατι, αἴηιε εκ Π. . Υ. 595. 
ἀθδιπηέμτη 6556 ποίαί, 5εἆ Εοαϊςξῖας ἔτων 
γάμων. Πορῄα. 

960. εἴρηται τάδε] Τ,εσεπάυπα: εἰ δρᾶ- 
σαι σόδε, εἰἰαπιδί Ἰου ᾖαΐ, Ἱ. 6. εϊθπιδί 
1ρΗϊσοεπῖα ππαοϊείυτ. «Ο{ιςα. 
960. 55. εἴρηται τόδε.] ΜαςστανΊα5 ΏΟΠ 1ῃᾶ- 

16 οοτγῖσΙ{. εἰ δρᾶᾷται τόδε, εἰἰαπισί ᾖου [ταν 
1. 6. οίἰαπαςῖ Τρ]ήσεπῖα πηαοίεέτ. Ἰοει- 
Ίεγας νογιῖε: Ἴλα» ἰδέ5 πἰολέ, πὐα5 πείς) αιι]- 
ὑτίπσί. Αά νειριπα: Ίου ἀἰσίαπι οἱ), Ἱ. 6. 
4ε ἑα γε πιίιο Ίιοπι 6δέ δΕΥΛΙΟ, Ίου πιίαπι. 

Ἠείβκίως οουτὶρ]έ: ἔξεσται σόδε, [ῑοεί ]ιου; 
1. 6. πΟη «Ἔρτε Γεταη Ῥπε]]ας «Ἡρεγε πη- 
Ἠί πυῤοτςε, αἲ ποπ ἀερεραί ΑσαπισπΙποΠ 
πηςο ποπηίπο {π ργαίεχίαπι αὈαεῖ, εἰ ἆο- 
Ίο5ε Ῥιε]]απι Ίις αἱ]οςτθ, πια Ἰη5εῖο. 
Ίάεπα Ὑ. Ὦ. Ῥτο θηρῶσι παν] 9 ηρῶσαι, 

ου ’ / 

σων Ἰώάσονος. 

Μ τι 9 

Ρυίαίααθ ἀίρΗίποπσιπη σι 6558 αποϊρίίεπα, 

οπίαπέ, 5ι φιιίάεπι γιρέίαγιπι 6αιµδα υεπῖ- 

απί, υε] πιει ριιείῶ εοπ]ιρίωπι υεχατι- 

ἰεδ. Θήραμα Ὁῖ απίεα 3ηρᾷν Ρτο ἐξαισειν. 
Πορ[. 

065. ᾿Εδωμά σ᾿ ἂν Ἕλλησι,] Βατηεδίας, 

ορίπος, {πφοταίέ γ΄ Ῥοσε ἄν. Ροή σφ’, Ἱῖ- 

Ἰαπι. Μαγβ). 

"Ελωκά π᾿ ἂν Ελλησι,] Τ,αυοταί πιείτάΠα, 

ου πέ εασουσταίας, Ἰεσεπάιπα, 5οπίεηί]α 

οείαπα Ῥορία]αηίο: ἔδωκα γὰρ ἂν Ἑλλησι» 

Ῥατποσίας εζ1άῑε ἔδωκά σ᾿ ἄν Υ Ἓλλησι». 
Μιςσς. 

Ἔδωκα γὰρ ὤν Ἕλλησι,] Μιδοτανῖα5 

εοπἠοἵξ, «σπα 5οη μίας 5Η1.. ΗΟΡ/Η. 

966. Ἐν σῷδε ἔκαμνε νόστος.] Βὶ απο οῦ 

εααςαπα Ἰοῦοταςςεί 1ΐέθτ (ΟΤ96οτΙτΏ, οἳ Ίος 

Ρορέι]α»ςεῖ, 65ο ΠΟΠ ΣεςΠΣΑΣ5ΕΙΩ ραυ]ίσατα 

(αἴνίαῖς) αϊλ(αίετω ῬΤοππουςτα. 
ΠΗορ/η. 

968. ἀδὲν εἰμὶ] ΝΙΗΙΙ ναἱεο, πα]]α απο- 

«οχῖίας πηθα οσὲ αραά Ααάα». ΠΗορ/α» 

969. Ἐν εὐμαρεῖ σε, ὅσα. ] Λα σφιιθ πιο- 

πιεπἰἰ αὐ γεπι ὄεπε σετεπάαπι, υεῖ πιο. 5ε- 

γοπάαπι.  Ἐε]ααϊ γειείοπετη Ῥαγηεςή. 

Ί.οπσε αἰίει Οαπίετα», εἰ αὅπας Ίοησε 

αἰϊτογ νογεῖ Ῥοίΐεςί, «αγκ). 

Ἐν εὖμαρεῖ να]θέ Ἠῖο εὐμασὲς, ιτ Ἠε]εῃ. 

.1927. ο ἓν ἴσῳ ῬΙΟ ἔσον Ῥα]ας {αῦ. ν. 

1199, ἐνεύσεβε;ρτο εὐσεβὲς, Ἠε]εῃ. ν. 1377. 

«ρηςιι5 εσε: Ά6ς πιιζιβ πιοπιεπῖ 1ρδί υἳ- 

ἀείιν. ἓν εὖμαρεῖ επῖπα Ἠϊς, αί Ηε]εῃ. Υ. 

1997. Ἰάεπι 5οπ8ΐ, αμοά ἐν κώφῳ. Μαιος. 

Ψετία: εἰ φιεπι ἴπι μγουζυί ἐδί, αωί θετιέ 

ἐγασίαγο, αιέ εοπἐμηπιε[ία α[ίεεγο. ΠἨεαίῃ. 

970. Τάχ εἴσεται σίδηρο] ἙἘ μαηῖς 

ερ πς 8 
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970 Ταγ είσεται σίδηρος, ὁ ὃν πθὺν εἰς Φρύγας 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΤΈΥ 

Ἐλδεῖ, φόνου αλλῖσιν αἴματι κανω, 
Εί τις µε τὴν σὴν Ὕυγατερ ἐξαιρήσεται. 

ὁ Αλ ἠσύχαζε' φνεὸς { ἐγὼ πέφηνά σοι 
ο Μέγιστος, οὐκ ὧν, ἀλλ ὅμως γενήσομιαι, 
975 ΧΟ. Ἔλεξας, ὦ παῖ Πηλέως, σοὺ τ᾽ ἄξια,. 980 

Καὶ τῆς ἐναλίας δαίµονος, σεμνῆς »εοῦ. 

970 Ἐηαῖς Ἠῖο φέαΐτη 5οῖεί, Φ116ΠΏ, Ῥτίασαααπι αἆ Τγο]ατι 

0αεάΐ5 τευο]ι{ῖο Ῥεγνεπίαί, Ῥο]]τιαπα «απσιἶπο, 

Απ αΠαιῖς παῖἩί {πατα β]ίατα οτἱρ]οί. 

Θεά »ἱ5 ηα]εία : οσο Ρῖ αρρατιῖ Ώοιις 

Μακχίπηιι5, οΙΤΏ ΠΟΠ α]ῑας οἵπα απαπα φαοᾶ ογο. 

975 ιο. Ο Αολί]ες, ἀῑσίςα α ας {6 ἀῖσπα 5ιηῖ, 

Έη πυταῖπο πηατίπο, νεπεγαπάα ἆσα. 

960. "Αν "Αρης σάκ οἴσεται, νο] εἴσεται, 
ααοά αἱάππωπα Ῥ]ασεί Ψαἰεκεπωτίο, αἲὐ 
Ῥου Ίοεο ποη ΡάγΙπὸ αἀλαίατη. Ἐκ 5 
αυας Τρί οἴίαί νῖχ ἀοοιῖβαίπηα5, Ίας Ἰοσι{ῖο, 
τάχ εἴσεται ν]άείαχ Εμΐ5ςε {ογππιι]α. 

Μαγκ1, 
εἴσεται σίδηρος] Ῥοδία ο]εσαπίοτ σαζμπι 

προσωποποιε: Φίο Ἠοπιογι» ἆᾳ μαφία ἀῑοῖε: 
λιλαιόµενον Χροὺς σαι. Ἠίπε εί πο Έτα-- 
οἶαάος πορίτα, 115. ΤΙ. 4ςε Ἀ]στί ρτιποῖρῖς 
σἰαάΐο: Ἱιαίμπι αι πιεί Παίαίεπι 
φγιϊέδιις Επδεήι Ἠαίεις, εἰ ἰαἱετί Ππνῖέατα 
οοπιδγἰπαἰἰ Ποποτο: «ΑρίΐιΦ Πίε ϱἶοδος ]0- 
οπῖπιι πιαάαίέις οὐΐγεί. Ψἱάε Ἑ]αίατεῃ. 
ΒΥΠΠΡΟΣ, 40. ΙΧ. δ. 15. ἍΒβαγπεν. 

970. 86. Τάχ᾽ εἴσεται σίδηρος. ὃν, ποὶν εἰς Φρύγας 

ἐλλεἴν, φόνου κηλῖσω αἵματι χρανῶ, 
” η ν “..»ν ΄ 

εετίς µεπην σην 3υγατέρ εξα/ρησετα/. 

αἵμπσι 5ἷο ΟΙΠΙ φόνου ακηλῖσιν «ΟΠΠΡΟΦΙΕΙΠΙ, 
νὶκ Ίοσῦπη ἔοπετο ρο55θ αοιίο απἰπηαάνεγ- 
αε Μιρστανίας; εα]ας5 ἵαπποη οοπ]εοτι- 
ΤΠΗ: φόνου κύλισιν, ΠΕΠΙΟ Γαοῖ]ο Ῥτοβαβῖε, 
ααῖ Επρίάσπα πονθεϊε. ΠΜΠΙΠΙ ἵπ πθηίοπη 
νοηῖς: 

--- ὃν, πρὶν εἰς Φρύγας 
τν ἐλδεῖν, φόνου κηλισιν εἶω) ἔτι χρνῶν. 

Φεπι Εγιδει απι απίε δαπισιΐπιο πιασιζαίτιηι 
ο) φμαπι αἲ Ῥ/γησεν Ῥεγυεπεγο. ὙΎοερ 
αἩλις Τετο θοάθπα 5εηςιι5 Εηρῖάος δις 
σὲ Ίπ Τρηρ. ἵπ ἘΤ. 190]. κηλὶς ἔβαλέ 
ιν μησροκτύνος. «Ῥόνου κηλὶς ΠΟἨ αηκὶς ΡΤο- 
ραυϊ]έον ο“. οίίαπι «Ἐδεμγ]ας Ιπ 

Οπούρβοτῖς 1019. ν. ΑΏχθδοἩ, Αππιαάν. 
Ιπ Ἐδεμ. 110. 11. Ρ. 519. «ὅαουὸς. 

ΟΤΙ. φόνου αηλῖσιν αἵματι χεανῶ,] γα], 
φόνου αηλῖσιν χὶ αἵματι χρανῶ. ϱοσ]ιανῖ 

4ο αἷμά σου ( ο. σιδον ΏΘΠηρ6, ΑΡαΠΙΕΠΙ- 
ποπ]ς) χρανεῖ νο] ῥανε. οἱ οπιηῖα 54Π8 
5υΠί, αἵματι αρροδναπα οτί σῷ, κηλῖσι 
φόνου. αγ]. 

φόνου κηλῖσι ΟΠΠ αἵματι 
εοηβῖδίοτε Ῥοίΐοςί. Ἱ.,6ρο: 

πηι]]ο πιοο 

ὃν, πρὶν εἰς Φρύγας 

ἐλβεῖν φόνου κύλισινν αἵματι χρανῶ. 

Φιεπι δαιριίπε ὑπ[ιοίαπι, γάιδφιατη οᾱ- 

ας συγιδ αά Ῥήγησος γογυυπίαϊ. φόνου κύ- 
λισις, ῖ σημα χυλίσθ, Ποτη. Π. ΧΥΤΙΙ. 
γ. 99, πῆμα κυλίνδεται, ΧΙ. ν. 947. 

Μις. 
χρανῶ φόνου χηλῖσι --- αἵματι] Ῥοϊμαπε 

οσα (ππογιῖς) πιαοιζίδ, «απσιΐπε. Ἐμΐο, 
αἷμα 6556 Ἡ. Ἱ. ἵπ αΡροδιΙοπθ. Άοτο 
Ποϊκκίας οπιοπάαί : σον εἰς Φρύγας ἕλ- 
φεῖν φόνους, κηλίσιν αἵματος. ἹΠίαηιε ο5ςεί 
Φρύγας φόνους Ῥτο Φρυγώ». Ώεπίαιε 
} αοοβδία5, αῖ πηεοµπη οαἆσπα 4ο Μαδστα- 
νἩ επιοιάαοπο 5εηΕῖέ, ΠΟΠ ππα]ε ΡτΟΡο- 
πι; εἶω ἔτι χρανών. Πορ. 

975. 9εὸς ἐγὼ πἐφηνώ σοι Μέγιστος, οὐκ 

ὤν' ἀλλ᾽ ὅμως γενήσοµαι.] Έσο ἐδὶ αρραγιαἰ 
1εις Μααίπιμδ, φιαπιυίς 16 ποπ δίπι: 
5εᾷ {απιεπι εγο {οτίαδοῖ. Ἰ.οσο, (παπα νυ]. 
σαΐα σιιηΐ 5ε]ἠςεῖπηα) Θεὸς ἐγὼ πἐφηνά σοι. 
Μέγιστος ὦᾧ ᾽γών' ἀλλ Ὅμως γενήσεσαι. 
Ἔσο εδί αρρατιῖ Ίλεις «Μακίπιιπι σδ 
ἀἰδογίπιεπ; πε] οπηίπιις Πει. Τενήσεσαι ΡΤΟ 

7 

μάή, 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ. 949 

ΚΛ. Φευ. πῶς ὧν σ ἐπαμέσαιμι μὴ λίαν λύγοις, 
Μήτ᾽ ἐνδεῶς, µήτ' ἀπολέσαιμι τὴν χάρω: 

ὧν / 

Αἰνούμενοι γὰρ ἀγαδοὶ, τρπον τὰ 9865 
3 ο 8 8 ” κ .] [ο ὁ ] 

960 Ί[ισουσι τους αὐνουνταςν Ίν αὔωσ αγαν 
. / Ν / , 3 λ / 

Αἰσχύνομαι δὲ παραφερουσ᾽ οἴμτρους λόφους, 
” Ν ] / - 5 ιο) 

᾿Ιδίω νοσοῦσω" συ ὃ ἄνοσος καικὠν ἐμιῶν. 
ος ον . Α 3 ». 
Αλλ οὖν ἔχει τι σχήμα, κἀν ἀσωνεν ἦ, 

(ψ. απ! Οποπιοάο {6 ]αμάανοτο νετδῖς Ώθαιι πἶπαϊς ρτο]ῖχο, 

ἌΝοσαθ π]πηϊς ρατοθ, πο ἔιαι απαϊαπα στα(ῖατα 2 

Ῥοπϊ αεπῖπα οπα Ἰαιιάαπίας, ααιιο πιοᾶο 

980 Οὐἀεταπί οο5 αῖ Ἰαιιάαηί, 5ἱ πἰπαίατα σο5 Ἰαιάεηί: 

Έγυβοςσο αίοπι αΏθτοῃπς πιϊςοταπάα Υετβρα, 

Ῥτϊναᾶπι ΊἸαβοταΏς: {π 68 ΘΧΡΘΙ5 ΠΙΘΟΓΙΤ ΙΙΘΙΟΓΙΗΠΗ. 

Φεἆ {απιοπ Ἠαροί αἰἴᾳααπα 5ρεοίθΠῃ, 6, αϊαπηαθῖ οἷί αἴεηπις, 

γενήσηµαι ΠΟΠ ΠΙΙΓΗΠΑ θ5έ, ἵω υ]ππα γοςῖς 
γ]]αμα, οί αἆ Ώποπι νθτδµς. ἙῬληῖας Ν. 

Ἡ. ἍΠἨοπιο Ποπιπί Ίδεις. Μέγιστος ἀγὼν, 
ν. 1005. Ῥοΐπῖέ Ἰος, εί ππα]ία α]ία, ορῖ- 
ΠΟΥ, 1π οοπίεχκίΠι ἐπίο αἀπαϊαι. ες {ιι- 
ἄπςδ νίδυωι θδέ πεπΙῖπεπι οβεπάςτο, 

ΛΗανγ]. 
ἹΜατκ]απάιις, Ῥ]επα ἀῑδιιποίοπα Ῥο5έ σοὶ 

Ρορίία, επιεπάαί: 

μέγιστος ὦ ᾽γών' ἀλλ' ὅμως γενήσεται. 

ὦ ᾽γὼν Ῥτο ὁ ἀγών. εοπίετ Υ. 100. Ἠε- 
Ίο. 1090. Μι ποπ αὐδατάυτα νιάείυτ: 

----3εὸς ἐγὼ πέφηνα σοὺ 

μέγιστος, οὐ» ὢν ἄλλος ὧν γενήσομαι. 

βορῄμου]ες (ά. Οοἱ. 1081. κκ ἄλλον ἕξεις 
ἔς σύ. Μιας. 

Θεὸς 5εερο οδί αριάἀ (Ίπαοος αίαιε Τ.α- 
επος 1. ᾱ. Ῥεπείασίος, 5ειναίο. Όοπί. 
γΥπρῖ]. Ῥπεο]. Εν]. 1. ν. 7. 1ρίᾳαο Τπίει- 
Ῥγείε. Όμαπα πηορδίο ἆο 5ο Ἰοᾳυίαχ 
ΑεΏῆ]ες, αι ορτίο Β]ῑιι5 Ώεος εταί ! 

Ἠορ/η. 
974. Ῥ]αίο ΤΠοεείο: ἵνω ἄλλοι γενό- 

µενοι ἁπαλλαγῶσι, Ῥ. 195. Ὦ. ἸΙάεπι 
Ῥμαάτο: ἄλλος γεγονὼς λέληδε τὰ παιδι- 
κὰ, Ρ. 1918δ. Ἠιωας. 

977. ἐνάλια δαίµων, Ωπαίοπις Τηειῖς Ώεα 
ἵπ πιατῖ νεισαραίατ. ΠΗορῇη. 

976. Μήτ᾽ ἐνδεῶς, µήτ ἀπολέσαιμι τὴν 
χάριν τ] Ἠσπο κουπί Ιπίεερο]αία. (Οοάϊερο 

οΠΏΠΘ5, µητ ενδε 6 µη που). ἘΓοτίο, Μήσ᾽ 

ἔνδεὴς ποῦδ, ἀπολέσαιμι τὴν χάριν! Ὀιίπαπι 

ἐε Ῥοδεεπι ἰαιμάαγε ποπ. πὐπηῖς υεγδῖδ, «ἈΤεφιιε 
ἀε[οίεπε ἴπι Ίιαο γ, οογγιώπρέγεπι αταίαπο { 
Ἐνδεὺς σοῦδε, Ἡέ Ττοςᾶ. 899. "Ακουσον αὐ- 
σπε, μὴ Αάνῃ ποῦδ ἐνδεήε. εἰ Ἑταστι, 1π- 
οτί. ϱ. 611. “Ηδ ἔνδεὴς σοῦδ. οὖσα. 

Ματ. 
Μήσ᾽ ἐνδεῶς, μήσ' ἀπολέσαιμι. ] Ίεσο. 

μήσ᾽ ἐνδεῶς µήτ᾽ ἀπολέσαι µε, Ἱ. 6. μήτε ὧς 
ἀπολέσαι µε, Ἱί οἵι εΙΗρεαῖς αἀνοτοι ὧ,. 
ΜΒ. απι0ο οί ΤΡ. ὮῬ. μήσ) ἐνδεῶς, μὴ 
σΏδ ἀπολέσαιμι: 5ΙΡΘΙΦΟΠΙΡΙΟ ἔνδεπ. Ματκ- 
Ἰαπάμς επιοπάαί: 

μήτ' ἐνδεὶς τῶδ, ἀπολέσαιμι τὴν χάευ. 

' Μος. 

Μήσ ἐνδεῶς,] Ἀτεφιιο πιϊπιῖ Ίιεφιθε πΟΙΝ 
5. μαγοο. 8ἱ Πειϊφθθί, Ώπο ]θρῖδδετα μὴ 
ἀπολέσαιμι, Ίιε ίπαπι σγαϊίαπι απιϊέετεπο. 

ἨορΡη. 

0768. Ἐνδεὴς, ἐνδεῶς. δο]οίαδέ. 
979. Ῥχτο οἱ ᾿γαβοι Λ. Β. αγανοι: εἴ ν 

ΡΤοΟ ἐὰν, ν. 980. ὮὉ. 981. οικτρως Α. Ῥτο 
:οἰλπρούε. Ὑ. 989. Α. κακων Υ᾿ ἔμων. Ῥεπο. 
γ οηῖπη 5αρἱοῖτης Ἰηβοχίέασ, Ῥγωοῖρυε ἵη- 
ἴοχ ν οί νοςα]εΏα ε, πηείτο ἴ]]ιιά ποη Ρρορίι- 
Ἰαηπίᾳ, νἷά. αἆ ν. 959. «ΛΜ αγχ]. 

Δ 

979, Αἰνούμενοι γὰρ οἱ ᾿γαθοὶ, τρόπον τινὰ 
-- -- Δι ”-  ” 

Μισοῦσι τοὺς αἰναῦντως, ἐῶν αἰνῶσ ὤγαν. 

ἀγαθοὶ εἰ ἂν Βοραϊ οᾱ. ρυίπια ΧΗ. (Ρ. 8δ. 
εᾱ. ὅτοί.) Ίθρο, ᾽ἀγαθοὶ εἰ ἤν ΆῬογ. 

Αὐόμενοι γὰρ οἱ ᾿γαβον οἴοι] γιὰε 
Οτοςί. ν. 1161. «ἈῬαγπες. ; 

Βοαυίέατ πυπο φοπίεπα Ρρτονοιία]1ς, 
οῖ ἔετε αἰπα]]ῖ5 ο5έ Ί]]α Ογεςί. 1161. βάρος 

Μη ὅ 
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᾽Ανὴρ ὁ χρηστὸς, δυστυχοῦντας ὠφελεῖν. 

ΗΕ ΥΕΙΠΙΙΔΝδΟΦΥ 

990 

986 Οἴατειρε ὃ' ἡμῶς' οἰκτρὰ γὰρ πεπόνναµεν' 
“"Ἡ πρώτα μέν σε γαμερὸν οἰηθεῖσ ἔχειν, 
Κενὴν κατέσχον ἐλπίδ. εἰτά σοι τάχα 

ὌὌρνις γένοιτ᾽ ἂν τοῖσι µέλλουσιν γάµοις, 
Θανουσ᾽ ἐμῆ παῖς' ὅ σε φυλάξασθαι χρεών. 9956 

990 ᾿Αλλ᾽ εὖ μὲν ἀρχὰς εἶπαε, εὖ δὲ καὶ τέλη" 

” 

Υπ Ῥοπα5, αββϊσίο5 Ίανεί. 

985 ἸΜίρετετε {ρῖέιγ ποριαῖ ; ταϊδεταπάα οπῖτα Ραἴτωα, 

Οµ Ρήπιυτη αὐῖάστα εχϊςείτπαπς πηε Ἠαδίέπταπα {θ ΡοΏθχυπι, 

Ἠαβι] γαπατη 5ρεπι: ἀεῖπάς Ρῖ Γογίαρεῖς 

Οπιεπ {ογῖί παρεῖῖς Εαειτῖς, 

Μοτίεη» τηεα Π]ία, ααοά {6 «ανετα οροτίεί : 

990 δεά Ῥεπο αμ]άστη ΙπΙΙο ἀῑχίδα, Ῥεπο οίῖαπα ἵπ βΠθ: 

σι κὦν σῷδ ἐσσὶν, αἰνεῖσθαι λίαν τρόπον σα, 
Φποᾶαπιπποίο. Πορ/π. 

95]. 5. οἰκτροὶ λόγοι 5ιπί φπετο]α», εἶιι- 
Ἰαΐας. ᾿Ἰδία, τηϊφεγία, ϱιια ερο (απέωτη Ἰαῦο- 
το, 41 {6 ΠΟΠ αεἶπεί (ὤνοσος.) Τε ν. νο- 
σε, ν. 54ρτα αἆ ν. 411. Ἠορ[ι. 

9865. ἔχει τισχΏµα. Ἱ. 6. αεί ορεείεπι, 
νε] σγαίαπι. 

κάν ἅπωθεν ᾖ.] Ἰπίοτρτείο: οἰἰαπιδὶ 
Κεπετε ῥγορύιφι15 τοι δὲ. ΛΜιας. 

984. ὠφελε.] Οαπίστας ὠφελῶν, ααοᾷ 
νετυτη ν]άθίυτ. Ἠνας. 

᾿Ανρ ὅ χθηστὸς ΣυστυχΏντας ὠφελεῖν. ] 

Αα]. Ῥοτίας ας Ἱία ἱπδιιαῖε, τας εἲῖ 
χίρηστὸς ὠφελεῖν, Ἠος εσί πρὸς πὸ ὠφελεῖν. 

εοάετῃ πιοάο, υί Τ1οηΎ5. Ἠα]ίοατη. ὕδωρ 
"πίεσθαι χρηστὲν, Ἱ. Ε. πρὶς τὸ τοίνεσθαι. 
Αί πος Ἱία τεπα ογάίπατω5, αέ οἷές ἄνλρ ὁ 
χθηστὸς ἔχει τι σχήμα ὠφελεῖν, Ἰάφιια τηϊηί 
5ιαάεί αγέσιζ» ὁ Ἱία ἀἱδροδίέα». αγπερ. 

᾽Ανὴρ, ὅδο.] Κοεβίετις νετῖε: εοεί ---- 
Ἀά]ανατθ. ἍΠορ[α, 

988. σοῖσι μέλλουσιν γάμοι) Ῥταίι]ο- 
τἴπη σοι---σοῖς τε µέλλουσι γώµοις, Ἡΐ ν. 
941. 1355. εἰδέ εἰ ἔια Γωίιγα ιιποτί, 

Ματκ1. 
Ώο ν. ὄρνις ν. 51ρτα ν. 607. Ἡ. 1. ἀε 

οπαῖπε ἔπ[αιδίο Ἱπτε]]σεπάωτη. ΠΗορ/η. 
989. ῬεΠί]]ετιις Ίο οὔδειναί: ἴπά αι 

τυζγδέ οἶζεπι δἱε τι Πἱε]ιτι /} Τον ννεῖς πΊεμί 
οὗ 1Ἡ 1π ἀἴεςετ Βιε]]ο ἀεπ ΒΙΠΏ τηθῖηθς 
Αιίοτς σοίτοβεη Ἠαμο. Ἰλατί]]εἩ Ἠοῖςσί 
ες: “« Ἐτει]ε] Ῥείτορ πιο] πηεῖηο Ἠοί- 
ημησ ἀῑεἨμ ππεῖπεη ἘΙάατα Ζι ΠΕΠΠΘΗ; 
αἱκάαπη ἴδι αν παοῖηο 5ἰετρεπάε Τουμτετ 
ΥυΙεΗεἶεμί εἴπε Όα5ε Ὑοιυεάευίωηρ Ρογ εἷ- 

πογ Κἰπβήρεηπ Ἡοο]λπεῖε, ννονοι ἆά ἀῑσ] 
ἨΠέον πηάδ.  ΆΡοτ σα Ἠαςέ ννομ] σοερτο-- 
εθι απι Απίαηπςρ πνῖο απι Ἐπάε, ὈὌςον 
ΠαΠΖΩΙ5εΊε αεροτερίζετ οτ]αιὈί ο εἷ- 
ηῖρο Ετοϊηεϊίοη, ε1πι ἀῑς Βίο]]ο Ζ5ΑΠΙΠΙΘΗ-. 
Παησοιάετ Ζι1 πηαέηεῃ. Μαν απ αιιίγο 
οδίόν φιιεῖ /επιεδίε μγόκαρεροιγ υό(γε /ηρππεπι, 
Φε ἰα πιογί 4 {᾽ όροισε, φιιῖ υοι }άέ ἄες- 
(ίπόε { ἰε 5εευιά πιαἰ]σιιγ ἐμόγειδε {’ έροιµε 
αιιαςὲ δῖοπι φιε Ία το. πι φ) α]ομίο- 
γοῖδ.]ε ἃ Ό08 µαγοᾖθ, είς. Ἠίετ πᾶᾷ πας] 
ἀοπ Βιομεοίαυεη ἀὲς Τοχίος ἴδί 65 πχ εἶπθ 
Ἠατημης; Ίο] πα μπα ϱ5 αἰς εἴποῃ Ζνιεῖ- 
{6ἱ, εἶπε Ῥεεοτρηϊος ἆετ (Ο]γίοπιποδίτα, 
Ἠο 5ο] ἀῑεςε ἀμτοῖ Λομῆ]ος Ὑογοίεηταπρ 
Ῥετυηῖρί δεγΏ Καπηίε, 5ο Ἰοσί ο5 ἀοεῖι 
βαηζ ἵπ ἀεπῃ (ΟἸατασίετ ἆει απηρςί]ο]οπι 
ΑΤαιίογ ἵπππηοτ ΟείαΗΏγ 2 5οἩἨ, ΙΠΙΠΠΘΥ σα 
ηχος απ Ειτομί 2αγιεκ σα ΚεἩτοῃ. 
ΛιςἩ ἆᾳδ, να» ἔο]ρι, ντὰ ἁαάυτε]ι ἵπ 
εἴπεῃ πα(τ]εμει Ζιβαπππιβημαης πηῖε 
ἀεπα γοτλεγρεμεπάςι ρευταςΒ. «6 ΑΡετ 
8ἱ]ες ννας ἀῑι εασίεςί, γνατ Ία νο] σε5ΡΤο- 
εἶεν” ᾱ. Ἱ. 1ο] γη] ἀείποι ΨεγδίεἨγιῃ- 
ξεπ (αµεῃπ. ἍΠΒορΓη. 

990, ἀρχὰς ---- τέλη"] Έμα αὖ Ιπ]ῆο εί 
Ώπε οτα(ἰοπῖς ἀῑχῖεῆ. Τομ. 

993. Ἠνλει 80. ὥσσε περιστύσσειν Ῥἵ.. 
οἴχουπωρ]ςατο, Ἠϊπο απηρ]εεί. Ὁ. 5ωρτα 
αἆ ν. 909, αμα ἆᾳ Ι5ίο τηοτε ἀἰκίτωμς. 

Μον. 
995. ᾿Απαρθένεντα, Ἡ. Ἱ. αιοά ποἨ ο5ί 

ν]τρ]πῖς, 5. αποά υιτσῖπεπι ποη ἆρεοι. 
Ἠεξγολίης: ἆσαρθένευσα. ὁ πρέπωτα σταρ- 
Φένοιυ. Σοφοκλής (ᾳαοά εοττῖσεπάμπη ο5ί.) 
Ἰφιγυείᾳ σᾳ ἓν Αὐλίδ. Πορ. : 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ, σοι 

Σου γὰρ «έλοντος, παῖς ἐμῆ σω»ήσεται. 
Βούλει νι Ἱκέτω σὸν περιπτύξαι γόνυ; 
᾿Απαρδένευτα μὲν τάδ᾽' εἰ δε σοι δοκεῖ, 

Ἡξει δε αἰδους, ὁ ὄμμ, ἐχουσ᾽ ἐλεύ»ερον. 1000 
οο5 Ἡ μὴ παρούσης, ταῦτα τεύξομαι σέσεν 

ΑΧ. Μενέτω κατ οἴκους' σεμνὼ γὰρ σεμνύνεται. 

ΚΛ. Ὅμως ὃ) ὅσον γε δυνατὸν, αἰδεῖσναι χρεών. 

5] οπῖπῃ νο]ιοτῖς, 5εγναβΙέχ ππεα Π]ία. 

Ὑ]ρπε εαπι 5αρρ]ίσεπα απηρ]θείί (άάπα σοπιι 2 

Ἠος αυἰάσπα νϊγσιπῖ Ῥαταπα οδὲ ἀθεοτιπῃ : 5ἶ {4ΤΏΘΩΏ {έα ΕΟὶ νΙάείιτ, 

γεπῖεί, εμπα ραἆοτε {αππες, νυ]έατα ΙΠπσεπα ατα Ἠαβοης. 

996 Διί αὐεεπίε εα, οοΏ56ιατ αὖ5 {ο εβάθπη 2 

4εμ. ὙΝἴαποαί ἀἆοπιῖ 

ση. 

994. "Ηξει δ/ αἰδοῦς, ὄμμ ἔχουσ ἐλεύθε- 
ϱο.] Ἰ.ερε, Εξεισιν, αἰδοῦς ὄμμ----ἨΗΘδΥΟΙ. 
᾿Ανσεχκεμιε. ἀντεύξει. ἸΊμεσε, ὠνσίξει. 

Ρο. 
“Ἠξει δ/ αἴδες,] Ἠσεε Ιπίετριποί1ο 5ἱ Υεγα 

ο5ί, Ιάεπα οδί, ασο 5ἳ ἀϊσθγθί, εἰ σοὶ δοκεῖ 
ἥκειν αὐτὴν δ αἰλοῦς, ἠξε. Ὠθά ΠΠ Υ6- 
τοπάμπα οἵαί, πε ΑοΠί]]ες, ααοά 5άΠηπηςΡ 
Ιημυππαη](α(ῖς ο55εί, ἵρεαπι Ῥιαάοτε οοπ{ι]- 
5ατω νεηῖτε Ρονίμ]ατεί2 Π,εσεπάμτα 5οἰ]ί- 
οσο, ἀϊξιαποιίοπο πιμίαία : 

ἄξει δ αἰδες δ’, ὄωμα᾽ ἔχουσ᾽ ἐλεύ-γερον. 

"Τομεί, οεά οιπι γιάογε, αέροίε ουιζέιπι 
Ἰαδεπς πσεπιιιπι. δ αἶδΏς Ἱέετατα Ἠαρείατ, 
Ῥαες]. ν. 455. Μιας. 
δ αἰδΏς,] Ἱ. 6. Ῥαάοτε Ῥ]επα, νετεευπάα. 

Ῥιαάοτ επῖπα πηαχίπηε ογηαέ Ῥιε]]απῃ. Θίο 
Οταοῖ ποπιῖπα ΟΠ ΡΓΕΡΟΦΙΠΟΠΕ6 διὰ 
ἀαπεία αἀμίρεγε 5ο]επί Ῥτο οἀνονρῆς, ν. 
Ἐχτωπο]ς. αἆ ῬΒαεε]ι, ν. 405. ὄωμα ἐλεύθε- 
ϱρον Ἡ. Ἱ. ποπ ἆᾳ Ἱπιραάεπίία Ππίε]]σεῃ- 
ἀωπα, 5εά ἴπ ος εοπίεχία ἆᾳ ἵπσεπια 
Γτοηίε, απαπα Ργα 5ε {ετί Ἠρετα, Ίπσεπια, 
απς ποπ 1π 5οτν]] θ5δε οοπάϊοπθ. Αίας 
4ποαιε κἱρηπϊβεατϊ Ῥοδσες Ἠδετία», οϱὐα 
αιῖ5 αἆ αἰίεγιτα αςσθά1ί, αῖ εἳδῖ τοσο ες 
εοηφεῖη. Ἠαο Ιπίετραποίίο αἶπε ἀπδῖο 
ε5δί νετα, Ἠοϊςκίας ςοτΙὈΙέ, οἶπαο «α5α: 
Ίξει δὴ αἰδΏς ὄμμ ------- Οονστεί αἰδῶς ουπα 
ἐλεύθερον, υεπίοί ργο[εοίο Ἰαδεπς τυιζίιηυ 
υεγεοιπαϊἰα [ἔβεγιιηι, ᾗ. ϱ. ἀεροδίία υεγεσιτι- 
αα. ΠἨορίῃ. 

ὄμμα ἐλεύ»ερον.] Ἐαοῖςς Ἡροτα]]ς, ο ρυ]- 
ΓΗ. ὌὍμμα ιί α]ᾳιοίῖες οἱ 1ρδΗση, 

:. ἄοσοτα οη]πα ἀθεοτί ταοποτα Ἠαῦεέ. 

Αάαπιεη ααπίαπα Ἠετί Ῥοίε»ί, οροτίθί 5Ηβρ]ςατα. 

(α]ήπι, Τ,. Ῥ. [ ] έ εἰ Αταβες εί 
Ἠερτα νὺ ὮἘς. νι. Ιοεςπεγ. 

996. "Ἡ μὴ παρούσης, σαῦτα τεύξομαι σί- 
Όεν:] Όσπι Ιπίετχοραίίοπε; οί Ἱία Ἠεα- 
ἠήα5, Ῥτο ᾿Ἡ μὴ Α. Ἠαθεί Ίδους: ααοᾶ 
{οτίο ΠΠ] εσέ ργαίοτἩ μὴ οὐ, εοτταρίυτη. 
ἸΠαϊ]θπη, σαυτὰ, Ἱ. 6. κατὰ παυτά. (ΟἩΠ- 

είτιοτῖο οπίση, οΡίΠοΟΣ, θ5έ, σεύξοµαί. σου 
κατὰ ταυτὰ : Παῦεθο {ε εοὔεπι πιοᾶο θεπε 
α[[εοίιπιὸ ΜαγΜ. 

Ἠεβας Ίερες τ᾿ αὐτὰ, εἰ αἆ Ππετη νετ- 
5α5 Ῥοπεπάα Ιπίρτγτοσαι]οπῖς ποία. ΠΗεαίη. 

996. σεμνὰ Ῥοπαη {η ρατίετα Πϊς αςε- 
Ρἰεπάωπα δα»: γΙάε αἆ ἨΙεά. ν. 918. Νες 
αΠίοτ Τπίετρτος,. Λιδσ. 

σεμνὰ] (Ἠ. ]. Όοπο 5εηδα, αέ ἨΤεά. 918.) 
σεμνύνεται (ν. 901.) σεμνὸς 6ἵ σεμνύνεσθαι 
αΗΡΙ αραιά Ἐττιρίάσεπα αἀπιρείασ ἆε αΙτο- 
ραπίβρι5, 5αρεχὺῖ. ο 5Ἴρτα, Υ. 901. 
εκρ]απαπάυπα Ἡ. ν. Φε Ἡ. 1. ἆε νυϊτίαίε 
56ΓΠΙΟ ε5ί, 5ἱ ριε]]α 5ο πον ευὐυπαϊεῖε εέ 
ειρρ]εχ αἆ νίταπα αεοεᾶῖς, 5οᾷ ἀῑσηϊίαίετα 
εαατη, Ύµα σαυάαί ---- οἱ 5επ!ῖε, οἳ οδίεπάϊξ 
αἱ5. Ίος ααϊάσπα ἵαπς {επιροτῖς αἆ πηοΟ- 
τες Ριε]]α ταε[ετουαίατ. ἈἘῬοδεῖ ᾳποσιθ 
Ἱπίεγργείατϊ ἆᾳ Ὀϊαπάα νι] στανϊίαία, 
ευῖ ορροπίέὰχ οΐϊορα αιτοσαηίία αὐθαδεία. 
γ. ἀᾳ Ἡ. ν. αδα Ὑαἰεκοπατ. αἆ Ἠϊρρο]. ν. 
95. Ἀατηεεῖις: ἰαιααθετ {ριαἰοδίαπο 
ασ, εἰ Κοεβ]ετας: 1Ι1γ δὲ ἀἰε δε[απιλα]- 
ἐἰσκεῖέ απδἰαπιάαἰς. Ἠορί[ῃ. 

997. αἰδεσθαι χών] Ἀοπ Ιπίε]]]σο 
αἰδείσθαι. Ἰπίε]]εχῖδεοπι αἰσεσθαι, Ῥείετε. 

4ατβ!. 
αἰδεσθαι] Πμεσεπάυτα επι ἈΠακ]απάο 

αἰσεῖσλωι η]ς] τηα]]ς ὤντεσθαι. Ἰ{ις5. 
ΝΙ πι 4 



δ62 
“΄ 

ΑΣ. Σὺ μήτε σὴν παῖὸ 

Μήτ εἰς ὄνειδος ἄμωνες ἔλλωμεν, γύναι. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟ«Υ 

᾿εξαγ ὄψιν εἰς μὴν, 
1005 

1000 Στρατὸς γὰρ ἀθρόορ, ἄργος ὢν τῶν ο{κο»εν 

Λέσχος πονηρᾶς καὶ κακοστόµους Φφιλεῖ. 

Πάντως δὲ μ ἱκετεύουτες ἠξετ ες ίσον, 

Ειτ ὤνμκέτευτος ᾗς: ἐμοὶ γάρ ἐστ ἀγὼν 

"Μέγιστος ὑμᾶς ἐξαπαλλάξαι κακών. 1010 

1005 Ὡς ἔν γ) ἀκούσασ ἴσλι μη Ψευδῶς μ ερεν. 

Ψευδη λέγων δε καὶ μάτην ἐγκερτομῶν» 

4ελ. Τα ποιο Β]ίαπα ἕααπα αἀάιιοῖίο ΙΠ ΠΙΕΙΙΠ1 ϱΟΠΡΡΕΕΙΗΙΗ, 

Νεηιε νεπίαπηας 1π Ῥτοῦγτη, Ο πια]ῖοτ, Ιποοηδιάρταίατη. 

1000 Ἐκοτοῖέις οπῖπα εοπΕθγία5, 41η τογπι ἀοτηρίίοατανα ουτῖς εί νασαι1», 

Απηιαί πηα]ας οί πια]εάῖσας {αῦι]α». 

1άεπι ρ]απο «οησοηιιθιη]ηῖ, 5ἶνα 5ωρρ]]ου αἆ τη γοπογ]ε5, 

Βίνε ποπ 5αρρ]σανοεῖς: παπα τη μῖ ϱγοροδίέπι εδί ερΓίΠΠΕΠ 

Μακίπιατα, αἱ νος α πια]1ς ἰδεῖς Ηθογοτη. 

1006 Τίαφιιο Ίος πο αιάϊίο, 5οῖα5 πηε ΠΟΠ Γαἰδα ἀῑσίαγαπη. 

Οιοά 5ἳἵ {αΐδα ἀϊσαπα, οί Εγωδίτα γος Ἱαάστη, 

Ἐεῖςκ. πιανιι]έ ἀναιδεσθαι, αμος οἷε ἐπι- 
Γιωρπιία άν Ετοπίεπα Ῥεγ[ήσἍτθ. Ἠ οαί]ι, 
εί Κοεμίοτ. νιϊσαίαπα (αοπίωτ, ἴ]]ο νετῖε: 
γευογεπέία μγοδεφι, Αοπμιεπα 5εΙ]., Ἠίς: 
υογδο]ιώηι!ί, σπιοο)ηής ᾖαπιαεῖπ. Πες], 

990, Μητ’ πο Εοτῖε ί 978. ὄνειλος ἅμα»ὲς 
οσίαιί ὄν. ἀμαθίας ρτοῦτατη τας οἴ(αίἶς αιιί 
Ῥτοβτυπα ααοά οὔετιπῖ νε] Ιπβῖσυπί ἅμα- 
9εὔς εἴομάΙ. 1 ,οεπε. 

1001. 5. Λέσχαι, ὀμιλίαι.] πιο ΦεολΠο]. 

Ἠ]ρρο]. 286. Ππιοτρτείαέατ. Ἑστερία Α- 
εἰ]]ή5 Ιπάο]ε5, ϱ που αργία πηϊφετί 
Εεδίιι 6 πιἱογία μα οοπητηονθίυσ! ἡξετὶ 
εἰς ἴσον ειπεηι [ίπεπι αρεφιοπιπῖ. Ἐρο 
ΠΡί ορεπη ετατη, φοπίαπι πιίκεγα 65, 5Ίγο 
Σαρρίεχ αἆ τΏε Υεηία» οἶνε πιῖπιε, (α]ῖα οσο 
ηΟἨ 6µτο. ΠΗορ/η. 

1005. Εἰτ᾽ ὤνικέτευτος ἦς' ἔμοί) Ύε], 
ᾖσθ'' ἐμλὶ, δτο. 5ἱ δέ πιοςῖ ΙπάΙσαϊνῖ, ααοά 
Ῥυίο. οἵη δαρ]αο(ν], αἀάεπάυτα οερε 
Ρυποίαπι, ᾗε- ἀνικέτευτο, εδί πον-διρρίί- 
απ», αέ ἅ «κνώσον ποπ-ργέοαπς, πι] ερίσταπι- 

τηαΐο, καὶ εὐχομένοις καὶ ἀνεύκτοις. 

Ματ. 

Εἰσ᾽ ἄνικέτευτος ἦς'] Ἱωερο: εἴτ᾽ ἀνικέσευ- 
πο; ἡν. ἸΙάεπι εοπφεφιμεπιἰπί, ας δὲ 710πι 
ογαέι5 Γµεγο. Ἰατκ]απάο ἀνικέτεντος εσί 

ποπ διμγίίοατς αἱ ἄνευκτος ἵπ Ερίσταπι- 
πηαΐς: καὶ εὐχομένος καὶ ἀνεύχτοις. 

Μμ.ᾳ. 
Ἐογδαπ ἦν.] Ῥμίο εΏῖπα ἄνικέσευτος ΘΙΙΠα 

5ιμπίβεατε, φιιί ποπι δρρἰοαίιτ, (Π81Ώ {8- 
Ίε5 {οτπια: 1Ώ σος οχοιηίος πο τηαρῖς ρα»- 
οἶνα αμα αοῖνα 5αη{) ἀθρετεί {αΠηΕΠ 
ίαπο Ῥοδία ἀῑχί9ορ ἀνικέτευτοι ἦτι- 

1εἰδής. 
ὃν εοπ]θοργαί αποαιο Ἠσαίῃμ. ῬΒεεᾖ. 
10065. Ὡς ἕν γ} Εοτίο, “Ωσθ) ἕν γ᾿ ἀκού- 

σασ ὅς, Λ/ατλ!. 
Ὡς ἵν γ] Μαι Μανκ]απάις ὥσθ' ἓν Υ’. 

41μμᾳ. 
1006. µάτην ἐγκερτομῶν,] Ἐοτίε, µά- 

σην σ ἐγκερτομῶν, εκ 56ΠΣΙ. μάτην οδύ 

/αἴ9ο, μ: 58ο. ἐγκερτομῶν επί ἐὰν ἔγκερτο- 
µῶ, τί Ίν σώσω ΤΠΟΣ, ῬΤοΟ 410 Φ6ΥΊΡΕΤΕ ρο- 
επῖς σώσας. ἈἨΜατκί. 

μµάτην] Ἐπιθπάαί Ματκ]απάας µάτην 

σ. ΛΜιος. 
ἐγκερτομῶν, Ἱ. 6. ἐὰν ἐγκερτομῶ, Ἱ. ο. 5ἳ 

γος {α]]ο, {α]κα 5ρε ἀεαρίο. ο ν. κερ- 
σομεῖν, ὨΔΙΏ ἔγκερτομεῖν φεπηο] {αηίππα ἵπ 
Ἐίρίάε Ἰπγοηί, ν. 5αρτα αἆ ν. 849. 

Ηορᾖ. 
1007. μὴ Δώνομι] Ὑετιεπάμπι ΠΟΠ 

οἰτηρ]ίςΙίος πιογίεπι ε{Γιισίαπι, 5εἀ ία ΠιΟΥ- 



2) 

ΟΠΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ. 

Θάνοιμι μἠ 5ώνοιμι ὃ, 

ὀφθ 

Ἀ / ’ 

Ίν σωσω Χορην. 
/ ο” ως .] Γ 

ΚΔ. ὌὌναιο, συνεχῶς δυστυχούντας ωφελῶν. 
/ .- ΔΝ ” 1/ ρ. 

ΑΧ. ἼΔκουε δὴ νῦν. ἵνα τὸ πρᾶγμ, εχη καλως. 
/ 

1010 ΚΔ. Τέ τοῦτ ἐλεξας;: 
εὔ / 
ως ακουστεο) γε σου. 

ΑΧ. Πείθωμιεν αὖτις πατέρα (βέλτιον Φρονεῖ». 

ΚΛ. Κακός τίς ἐστι καὶ λίαν ταρθεῖ στρατόν. 

ΑΧ. ᾽Αλλ οἱ λόγοι γε καταπαλαίουσω λόγους. 

ΚΛ. Ψυχρὰ μὲν ἐλπίς' ὁ τι δὲ χρή µε δρᾷν, Φράσον. 
/ . -” λ / 

10156 ΑΧ. Ἵμετευ εκεῖνον πρωτα, ϱῇ ατείνειν τέκνα. 1091 

ἸΠοτίαχ : εἷς αιίεπα ποπ πποτῖατ, 5ἳ Ῥιε]]απα 5ΕΓΥΑΥΟΤΟ. 

ιν. 

4ε. 

1010 «γ. 
4εΛ. 

σἶη. 

4εμ. 

ση. 

1015 «εῇ. 

ἔεπι ϱ[Γωσίαπι, δἱ ριεῖ]απι 5αἴυαπι ϱγῶςί1ί6- 
χο. δαρααάἴέαγ 5ο]]ίοθί οὕτω. ΠΜιςς. 

1008, Ὄναιο,) ῬεΠο]. Ότεςι, 1694. Ιπίεῦ- 
Ῥχθίαίατ: ἀπολαύσαιο, ὠφεληνθείης. Υἱά. εί 
Ἠε]απ. ν. 646. δει σιἱοκ]ίο] / «ἱγ 6ε]ε 65 
τυολί/ Ψιάσείατ ἵη ποπ] οἀ(άοπίρας 
«ΟΠΊΠΊ8 Ῥοςί ὄναιο ἀθο.ςο, παπα ἸἨοἶδ]κ. νο]αῖέ 
οοπητα Ῥοδέ ὄναιο Ῥοποίο. Ὑαἰοκοπατ. αἆ 
ΤΠοοσγῖ. Αἀοπίαζ. γν. ὅδ. Ῥᾶρ. 562. 
Ῥτίσοσας αἆ Ῥ]ή]οπποῃ. ν. 90. ΠΗορῄι. 

1009. ἔχῃ καλῶς.] 0ο. Α. Β. ἔχ-᾽ εν 

Ί{α υί ἵνα φἰσπ]ῃοσί ιδ. Ματ. 
1010. Τί σοῦτ᾽ ἔλεξας: ὡς ἀκουστέον γέ 

σου. ἨὨϊεάπσιοπάαπα οΡίπΟΕ, Τί σοῦτ 
ἔλεζας, ὡς ἀκουστέον γέ σου: Οι Ίιου ἀῑοῖς 

ζμαγε πι οροτίθί αιιάέγε {εξ 1ὰ ο5ί, Ουἷά 
νὶ5 τω]Ηῖ «ἸσπΙΠοατο Ρε (ά1Πῃ Ιδέας, "Ακουε 
δή νυν» ααοᾶ Αολί]]ος νεγδα 5αρετίοχο ἀῑχ- 
εγαί. Ττοαἆ. 885. ἍᾖΤί Σ ἐσσὶν, εὐχὰς ὡς 
ἐκαίνισας Θεῶν: οἱ αἰίετ αεοϊρίαίατ, ὧς 
αἰσπϊβοαδϊέ παπι. Μανγκ. 

ἸΝεροῖο απ Ματκ]απάας δῖι ααἀἰρπάας. 
Μορ/{π. 

1011. Πειθώμεβ᾽ αὖτις πατέρα] ῥἈεβ]]- 
Φε σίθωµεν. (εἴῖαπι ΠἨοαίμ.) πια]]επ σπεί- 
»ωμεν, απῖα Ῥτορίας εξ. [1πιο Ῥεα]1σες 
Ῥειερίειε σείθωμεν.] Ἐξ πιοχ Ιάθτη, Υ. 
1017. εἶ-πείφετ' (1. 6. πείφεσαι) Ῥτο εἰ--πί- 

Ἑ ο Φετ. Γοτίς, εἰ-ξπιῶες, δἱ ῥεγιιασὶδῖ, Ἱ. 6. 

Φἱς {ε]ῖχ, ΦΟΠΙΡΕΥ Ίαναης α[ΒΙΟίΟ5. 

Αιάϊ Ισῖέατ πωπς, πέ τες τεοσίε σεταίυτ. 

ΟΩμῖά Ἡος ἀῑπῖςά 2 παπα ΗΡΙ ααἰάεπι ρατεπάστα 5. 

Ῥογειαάσπιας Πίεταπα ρα(πῖ, τί ππε]ῖας 5αρίαί. 

Έε αιἱάατα ἵσπανας, θέ πἰπηϊς επιθί οχετοῖέατη. 

Φοᾶ τβῖοπες 5ιροταπί ταίἴομος. 

Ἐτὶ]σιάα αιϊάθπα οδἰ «ρε: σε ἀῑσ, ααϊάπαπι οροτίραί τηε {ασετο, 

διρρ]ίσοτα ἐε ρείπηατα Πί ρταῦθας, πε οεσἶᾶαί Πάπα: 

Ροτομαάστο Ροΐο». Οοά4. Α. Ο. Ἠαρεπί 

πειθοµεν Ἑ. πειθώ ἘάἱάϊΙ Ίίαᾳιθ 

σείθωμεν, θί Ἱία Ἠοϊρδκῖας. ἸΜατᾖῖ. 
Πείθωμεν] Ίτα Μ5. Ἐ. ΠΑΡ. Ῥ. οἳ Ἱπίος 

Ίποας, ΝΤΑ. . Ὑυ]σο πειθώμε». 
Μος. 

τιειθώμες] Βεα]ῖσαι ]οσίέ πίθωμεν. 
Ῥαγπες. 

1019. Κακὸς] Όι 5αρτα, ἵσπανις. Τας- 
ρε. Άρτα, ν. 617. Ἆος Αραπιοπιποηϊ 
νἹέαροτανοτας Μεπε]αις. Πομ[η. 

1018. Αλλ᾽ οἳ λόγοι γε καταπαλαίουσιν 
λόγους. δεά γαἰοπος διφεγαπέ γαἱοπθδ. 
Οὔροιτα; εκερεείαδο5 κακοὺς ΡΙΟ λόγους, 
που 5οπδα: Βἱι ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΠ, αέ αἶς, κα- 

κὸς, ἴαπΊΘΠ οὗ λόγοι Ἱπέοτάιιπα 5αροταπί εἴ - 

ΑΠ χακούς. Ροτοῖε Τ]]α: ψυχρὰ μὲν ἐλπίς" 

σί δὲ χρή µε δρᾷῷν φρώσον. 1εερί Υ]]αρα 

Τωπῤο. νοταπι Ῥιΐο, ὅ πι δὲ χρή µε δρᾷν 

Φράσον. εἵ Ἱία οΡΙΠΟΓ, Ἠοϊξκία». Μακ. 

λόγου] Απ Ἱεροπάιτα φόβου. Μιδα. 

Τασία νυ]σαίαπι Κοεμ]. Λεοῖ, 
Νεααο ΡΟ λόγους Ώου Υεῖδα πηα]ίπα ]6- 

σενα φόβου, οσπι ἨἈΠιβστανίο, ηθεηαθ κά- 

χὰς (Ίᾳπανος) οπτα Μανκ]απάο. Ἠαπι 1π 
ν. λόγους Ἰαΐει Ἠου: ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ ΤΩΙΗΙ 
τοδροΏᾶσί, 65ο 5υπ ἆαχ εχεοῖαῖς, ΠΟΠ 
Ῥοδευπῃ αἰῑέος ἄσετο Ῥχορίετ εχετοῖυτῃ, 
απϊά Ἠϊο ἆθ πιο εοσἰ(αὈῖεὈ εἷο. 58 εἶα5 



"δδά 

Αν ὃ ἀντιθαίνη» 

ΓΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

/ 

πρὸς ἐμέ σοι πορευτέον. 

Ε/ γὰρ τὸ χεῖζο ἐπίρετν οὐ τοὺμὸν χρεὼν 
Κωρεῖν' ἔχει γὰρ τουτο τὴν σωτηρία" 

Κάγω τ ἀμιείνων σρὸς Φίλον γενήσομαι, 1025 

1020 Στρατός σ᾿ ἂν οὐ μέμψαιτό . εἰ τὰ πράγματα 

Λελογισμένως πράσσοιρ! μάὤλλον, ἢ σ»ενει. 
Καλὰς ὃὲ κθωνηέντων, πρὸς ἡδονὴν Φφίλοίς. 

Σοί τ ἂν γένοιτον κἂν ἐμου χωθὶς, τάδε. 
ΚΛ. Ὃς σώφρον εἶπας. δρωστέον ὃ) ἆ σοι δομεῖ. 

Ωμοά εἱ τος (οτί, ΕΠΙ αἆ πιο νοπΙοπάιιπα οδέ. 

ΒΙ οπίπι ρεγ»υιαἀεβῖέατ 14 ααοά νῖ5, πο ορι5 οδί πηθάΠα ορεγανι 

Ῥτοσεάετε : 

Έ{ εσο τηθ]οχ εΓσα αΡΩΙΟΙΤΩ 6Ο: 

Ίος ἔρσιπι οηῖπα 5α]ίεπα αΏετί: 

1020 Εί οχοτοῖέας ποῦ οπ]ραδΙξ της, οἳ Υο5 

Ἠαίοπε ππαρῖς απαπα γἰτῖρας σο55οτο, 

Ώεδιας αὐίοπι 5εοαπάωπα νοία ογά[αίἶς. οί απη]οῖς Ποπθςίιι 

Έτ αΡί Εαετῖς, «οπδεαιαῖ Ώεος 5Ίπο πηρα ΟΡΟΤΑ. 

Οἵἶψ. Θααπι 5αρίεπίοχ ἀῑχῖςεῖ : 

ογαπέταίῖοπος, 5ἵ οἵ Ῥογςιαάςτο νο]Ισγο, ιέ 
αΠέετ οη/ἷαί. απ Αοἰ]]]ος ἀῑοῖε: 5οὰ ταιῖ- 
οη85 (στανες, 5. στανίογο» εἶ α {6 ορροςῖ(α) 
5υροταβιηί ταῖοηος αὉ 1ρ5ο Ρτο]αία». Κα- 
σαπαλαίειν α ρα]ασίτα οδί ἀοδατηίαπα, ΟΠ]- 
πηίποφιε αἀλΙροθίαχ Ῥτο νικᾶν, τί νο να 
ἱπωρ]εχ (γε]ορ. ν. 614. Ψυχεὰ αἱ Τιαι. 
σίᾶα Ῥτο ἵπβτιηα. ἱο οα]ητηπία Ο1σς- 
τοηῖ ῬΡχο Όωο. 31. ἀῑσίίατ [γσίάα. 

ΠυΟΡ/ῃ. 
1014. σί δὶ χρή] Ἰεσοπάαπα, πηείγο 

Ῥοδίμ]απίς, ὅ, σι δὲ χρή. Μις. 
Χολ] Ῥεα]ϊρετ Ἱεσῖι χρεώ. Ἔανπον. 
δις εί Ἠοείδκ. αίηιε Ἠ]ατ]]. Ἠσαί], σπα 

Ῥεα]. χριώ.] Ἀεολ, 
1016. "Αν δ' ἀντιδαίνη,] 0οἆ. Α. Ανσιδαι- 

ναι.  Έτο” Αν πηα]]επη "Ην, οὗ 5ΟΠΙΠΠ: οἱ]- 
Ίπς η Ἠῖ5 τερας πασπα Ἠαβεπάα ο5ί ταίῖο. 
Έτο γενήσοµαι (ν. 1019.) Ροιιί εοτῖββί55ο 
Φανήσοµαι, ἱ 5αρο: οί ν. 1018. ἔχει Ρο- 
ηϊέαγ 56Π5Ι1 σοῦ ἔξει. ἸΜανκ. 

0σά. Α. Ἠαῦογο ἀνσιβαίνοι, Οιοὰ οἱ Τε- 
σέέεγεί, 5ε Εἱδί ορροσμετή. Ἠορ[α- 

1017. ἐπίφετ᾽,] 1νοσεπάνπη, η] 11ος, 
ἔσιδε. Βεηδις οδί: οἱ Ργεσες ἱρδὶ Ῥεδια- 
δεγίηί. Ημδσ. 

ἐσσίλετ᾽] δὶ επἰἶπι, έ ορία, Ρεγδιασιδ 
«Γεν πλ] εσί, φιιοὰ ἐἰδί ομεγαπο ΠιεαΠ 
ἐπιρεγέίαπα, φιιος (11δὲ Ρογγο αιια[ῖο δν. ) 
Φρα]ίσετ πεἰετ'. ΠΗορ[. 

Γαεἱεπάτα Ισίίατ αἱ αΡί νιάείαγ. 

1018. ἔχει (ρτο ἕξει) σῶτο. Βῖο οπίπα 
β]α {ια γῖνα 5εγνατθίΣ, 5. 5ογνα ία. 

Πορῄι. 
1019. Ματκ]απάις Ῥυίαί, Ῥοέίατα Ρο- 

(ω]ςςο ςοΓΙΌΘΓθ6 φανήσομαι Ῥτο γενήσοµαι, 
υ{ αλΏδῖ 5αρο, Ἰάεπιααο πηοποί, Οοἆά. Α. 
Ο. Ἰαῦογο σθένω, οἳ (0ο. Ἑ. σθένω (ει) 
ααδί ο55οί οεἴαπῃ ὁ σα) ένος ἵπ Νοπηϊπα]- 
νο, αί ὁ σκότος, --- αγσιίΙπηηυο πηαρῖς 
απαπα. ποορδρατίαπι ν]ἀετί Ῥορ5ς, εἰ τὸ 
πρᾶγμα τῷ λελογισμένῳ πράσσοιµι, εἰς. σῷ 
λελογισμένῳ {ο0Υθ λογισμῷ, εμῖ ορροπεταίυχ 
σΏένι. Ἐρδο ορτίο πιι]]απ ν]άθο Π. 1. ἁ- 
Ποι]ιαίοτη. Ἀελογ. ταοπῖδις ῬΡγοροδίᾶς, 
Ῥεπε ορροπί(ς σένει, 5ἳ α15 πυ]]]ς τᾶ- 
Ποπίριις, 5εἆ νῖ αἰέεταπα εορίε, αί αλαυῖά 
{αεῖαι. Ἠορβη. 

1051. ρ σ9ένει 0οἆᾱ. ΑΔ. Ο. σδένω. εί 

ἙΒ. σθιν 
[01 

4ο ας σὸ σθένος" ααοπιαάπποάΙπῃ ὁ σκότος 
εί σὸ σκότος, ὁ σκήφος 6ἵ τὸ σκύφος. Αϊσι- 
απ πηααῖς α1απι ηεςρβρασΙαη ν]άαιῖ Ροΐθςί, 
εἰ σὸ π(ῶγμα σῷ Λελογισμένῳ πθάσσοιµι, ὃς. 
σῷ λελογισμένῷ {οτοι λογισμῶ; ου] ΟΡΡΟΠΕ- 

ταίαχ σθένε. Ματ]. 
1099. Ιπιετρυηρο: 

᾽αιιαςῖ ο55οί ὁ σΏένος ἵπ τεοίο, αᾱν- 

χαλῶς δὲ, αραν.γέντων πεὸς ἡδονὴν, Φίλοις 

σοΐ τ᾽ ὢν γένοιτο ---- 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΙΕΛΙΔΕΗ 666 

1096 Ἡν δ) αὐτὼ μὴ πράσσωµεν, ἂν ἐγὼ όλων 
Που σ αὖνις ὀψόμεσνω; που χρή µ ἀθλίαν 
Ἐλλβοῦσαν εὑρεῖν σὴν χέθ’ Σσνουρον κοκῶν : 
ΑΧ. Ἡμεῖς σε φύλακες, οὗ χθεὼν, Φυλάσσοµεν, 

Μήτις σ δη στείχουσαν ἑπτοημένην 10595 

1080 Δαωναών δι ὀχλουν μηδὲ πατρῷον δόµον 

Αἰσχυν. ὁ γάρ τοι Τυνδάρεως, οὐ» ἄξιος 
Κακῶς ἀκούειν" ἓν γὰρ Ἕλλησιω μέγας. 

ΚΔ. Ἔσται τάδ. ἄρχε' σοί µε δουλεύει χρεών. 

10956 Ομιοά οἳ δία ηοΠ «ΟΠΡΘΕΦΜάΑΣ, ἆἰδ 65ο γο]ο, 

Τρι εε τγςας γιάερίπαιις 2 απο πιο τηῖδεγαπα ορογίεί 

Ίτο, τί Ιπνεπίαπα έΠαπ ππαππα ααχ]Παίγῖσθια πηθ]]52 

4εᾗλ. Νο5 {6 οαδίοᾶςς, αδῖ ορια οί, οΏδογναβίτηιας. 

Χε ααῑς {ο ν]άραί ἴτο οοηδίεγπα(αα 

1050 Ῥεσ εχεγοῖαπι (ΥΦΕΟΓΙΤΗ, ης Ραί6γπαπη ἆοπΙτὴ 

ῶοάεςρΥθΘΒ. 

Ου] ππα]θ αιιάἶαί : 

Οἵψ. Ἠσαε {ία 5η: 

ἘἙε αιίεπι ὑπιρείγαία, «4πιίος Τιΐς (1. 
Ασαπιεπαποη!) οξ Εἰδί ᾖογιεδίιπι ᾖ[ογ6ί Ἰιεθο 
βἴπο πιεα ορε οοπιδεοιέιπι 6956. Ἠ απο ΠηΘΠ- 
ίοπη Αιιοίοσῖς Γιῇ95ο Ῥριίο, ου] αί Υετρα 
τεδροπάεαπί, Ἱερεπάττη : 

΄ ” Ἡ ΄ ων] [νά Δ / 

σοιπτ ον Ύ2νοιτο σχειν ε(κξ χαθις σάδε. 

Ίπ νι]σαία ἀῑεῖί Αομί]]ες: {γιζείγε υοδίς 
ουεπιογῖέ, εἐίαηι δἰπε Ίπεα ορε: αιαδὶ Υνετο 
Ῥι]ομτίας απ πας Οἰγιωπιηοδί Εαῖς- 
φεἰ, πποτίοιη ΓρμΙσοη]α 1ρδίας ορογα ἵπη- 
Ῥοάτα, ααί αιιαθῖ πο 1ρ5ε ἵπ ρταεοἀςπίῖ- 
Ρις α]α οπηηῖα ἀῑσαί. ἩὮΤο κἄν Ἰοοῖ εἰῖ- 
Άπω Ῥοΐοσί δρῶν. Ἡοσγοβίῖας: ὁδράσαςε --- 
πρατήσας. Μις. 

ΟΩιῖς νετο ππθ εοσῖε οἷς Ἡ. ]. (αέ Μις- 
οτανΊιις) Ἱπίετρτοίαιὁ Ουπῖά ἀβει]ίαας 
περί, οἱ ΙοςΠ] Ἱία νοτίο, αέ Υετρα Ίρδα οί 
Ρεποϊκυπί οί ροδα]απε2 (εμέ ἀθτιτι αἰ[ες 
δέ οτι δίαίίεπι, (ιυϊῖγά ἁῑἷε δασ]ιε ο]ιπε (σε- 
αμα, ἵι (ασε θευσε[ερί,) 5ο ιυἱγάν ἀἴγ ιώιᾶ 
4εἴπεπι (σαἱΐεπι πι 1γοιάε αεγεἰε]ιετι (ατι- 
δεπε]σηι 50/1) ο/ιπιε ἆαδδ 1] πιῖο ὑγαισ[ί. 

1ο η). 
1025. ἆ ----9έλω,] Ῥαρτα ν. 1017. τὸ χρῇ- 

ζσ. Πορῄβα. 
1098, φυλάσσομεν, Μή σις σ ἴδη στείχου- 

σαν] Ἐοδί φυλάσσομεν (νεὶ φυλάξομεν: Ἱ- 
οει Ί]αᾶ ἀθίοπά1 ρορῖὲ) Ῥοποπάα οσί Ρὶς- 
ης ἀἰεμπειο, ἨὨεϊπάε Ιεσεπάωη, Μή σι; 

Ναι Τγπάατεας πο ἀῑσηις ε5ί, 

ΏαΤΩ Ἱηίαι (ταρεος 6δέ πιβΡΗΙΙ5. 

Ίππρεγα» Εδῖ τηε βοτνῖτο ἀεςεί, 

» Ἰ ἴδη στείχουσαν» ὅο, «αυε αμίεπι 16 φιμῖς 

ἐο υἶέοαί ειωιίοπι. το, οἳ 5οτρεπάαπι, μἡδὲ 
φπατεώ»ν, τς. πεφιε ραἰτῖς ἀοπιιπι ἀεάεεογα. 
νιάὰο ΑπάτοπιαςἩ. 868. 5εᾳᾳ. ἍἘΤο σε φύ- 
λακες, (ο. ΑΔ. γε: Πεααοπά ππυίαῖοπε 
γ.. οίσ. «Μαγε. 

Ἡμεῖς σε] Μ5. Ε.. ἡμεῖς γε. 
είαί νι]σαία. 
Επ Τ,εσεπάυπα, οσπα 4ε τε {ι- 

(ατα Ἰοᾳααίας, φυλάξοµεν. Μαδ5. 
μηδὲ πατρῷον] Λεφιιο ραἰγῖν ἄοπιιιπι (1α- 

πη]]ίαπα, Θ6Πιις) ἀεάεσογαί. ἹΜατκ]απάας 
οἴίαί Απάτοπι. ν. 868. 55. αὈί {απαοι ηΙ] 
Ιηγεπίο. Πορ[η. 

1098. 55. ες ν. στοεῖσθαι ν. 5ΗΡΙΑ αἆ ν. 
586. Τγπάατεις, ευ]α {α ος βία, 1]]α Ιπία- 
ππῖα ηΟΠἨ οσί ἀΐρηις. Μαιε οπίπῃ αμάΐτε ἆθ- 
Ῥεραί ΟἸψίατωπερίτα, 5ἱ σοηδίεγπαίᾶ Ῥτορ- 
{εγ «αδα5 πµα ποπλ]παίας ρεσ εχεγοῖατα 

οὐχτοῦαί. μέγας Πωασπο οποτε αβΙοΙσατ. 
ἔστιν. 51 πας Ιοςί1ο ν]σαία νογα ο5ί, το(εγτ]. 
ἀερεί αά αἰίπ]α Αολή]]ῖς νοιρα, Τγπάςα- 
ΤΙ 6556 αριᾶ Οτα505 πασΏο 1η Ἠοποτς, 
αἴηας γετίεπάυπα: γεγα αῑοίν Βἱ Υοτο 
Ρταρ]ασαί Ματ]καπάϊ ειωεπα!1ο ἔσσαι σάὸ 
(Ίκσο εγιιέ, ἵν 6. 168 {ασἴαπῃ,) δουλεύειν, πο 
οροχίοέ {ο 5οηυῖ, ἔαεοτε αιια: Ίυῦε». βάρτα 
ν. 1010. ὠκουστέον ---εἴ ν. 10394. δρωσπέον. 

Ἠορῄι. 
Ἴρδοι στη τά, ἆ ὤρχε. Μα]]επα, ἔσται] 

Φρά Ρία- 
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Ἐν] δὶ εἰσὶ «)εοὶ, δίκαιος ὢν ἀνὴρ σύ γε 

μασ ιΠΙΔΟΌτ 

1040 

1096 Ἔσρλών κυρήσεις" εἰ δὲ μὴ, τί δεῖ πονεῖν; 

ΧΟ. Τεν ὤρ ὑμέναιος διὰ λωτοῦ Λίβυος, στροφή. 

5Ι γοτο 5υπί ἀ, {α, αυτη οἳς ]σέις νῖγ, 
10556 Έοηπα εοηδεφμεσῖς: οἵη παῖπας, αυα]ά Ίαναί ]αῦογατο 2 

Οιο. Έπα]επι Ο! Ἠγπιεπαις, Ρο β5ίι]απα ΤήµΥζαΠ1, 

σάδ, Ίασο εγιπέ: Ἱ. 6. Ἱία [αοῖατη. 5α- 
Ρϊςδίπαο Ἱτα φορ]. 8ἱ 0οἆά. εοηδεηίαπέ 
1Π Ἔστιν σάΣ, 5εηςιι5 οτῖε, Γεγα αῑοίς; εί 
4ο Τγπάατεο Ιπιε]]σεπάωπα. δεὰ ρτῖας 
νετυπΏ Ῥυίο. ἈΝοίαδίς γοςος ἄρχε, οἳ δου- 
λεύει, α Ἠοσῖπα {αδίορα. ΛΜαγκἰ. 

Ἔστιν σάδ. ἄρχε" σοί µε δουλεύειν χρεών] 
"Ἔσται τά». ΜΠατκ]. Ἠοείο ἉΠαικ]. οξ. 51Ρ. 
149. Ταιγ. 1907. Ττοαά. 87. Ἠετας]ά. 
667. Ἠε]. 744. 1075. 1969. 1994. Ίο. 
435. 444. Ἠετς. Ἐτ. 999. Ἐ]οεσίτ. 650. 
Ἠες. 886. Ότεςι. 1040. 1615. Ἐλαπῖςς, 
760. ΝΤεά. 799. Α]εοςι. 998. ΒδυρρΙ. 1199. 
[α. ΒορἩ. Ῥμΐ]ουι. 914.] ποστ. αραιά 
Ῥ]ιατοὴ. ΟΡ. Μοτα]. ρ. 891. ἍᾖΆῬον. 

1094. Ἐἰ δ' εἰσὶ θερὶ, δίκαιο ὦν ἄνλρ σύ 
γε] Σύ σοι (Ρτο σύ γε) Υαἱεκοπατ. αἱ Ει- 
τρ. Ἠ]ρρο]. 957. ὮῬου. 

10565. ᾿ΕσΏλῶν κυρήσεις:] ῬΏοπιπῃ 5αος65- 
5υΠΏ Τεγώπα {ΙΑΓΗΤΩ ϱοηδεηοΓῖς, Τονεῖν, 
ορείαπα Ἱπιροπάντε, ντες αἀλίροτο αἆ αἲῖ- 
αιΙά ρετβοϊεπάωτη. ΆΈῬτο νι]σαίο σύ γι 
τοεορῖ σύ τοι ευπι Ὑαἰεκοπατίο αἆ Ἠ[ρ- 
Ρο]γι. 907. Άαρε ἵπ απῖπποςο ἀῑς[ῖς ος- 
ουγγαΏέ σὲ σοὶ εἰ σὺ το. (Οπογίτη ο Τη 
ηος Ίοεο εοη{ετεῖ ροῖεςί Το. ν. 1651. 5. 
εἰς σέλος γὰρ οἱ μὲν 

ἐσβλοὶ τυγχάνουσιν ἀξίων, 

οἱ 2αλο) δ᾽, ὥσπες πεφύκασ’, οὐποτ' εὐπράξειαν 
η 

σε. 

Ύοτρα πα]ῆππα νε] Ῥοβ5υπί Ῥτο 5οηίεπεῖα 
πιοτα]! Ἠαῦοτί, νε] αἆ Ο]γίατηηοςίγα οία- 
ἔαπα (απζατητησάο ἵπ ος οοηίθχέι το[εγῖ. 
5ί ΤΠ ποη 5υπί, θμῖά οροτίεί ραίῖ, Ἱ. ο, 
παμ]{ο «πα ]αῦογο εί ατυτηπα υΙτίαίετη εί 
Ῥτοβϊίαϊοειη 5εηυ!! Έμαπη οτεργος 5ἷπί ἴα]ος 
αραιά Ειπρίάεπι 5επῖεηίῖα, αεῖατα έπη, 
εσπα εἰιαταςίετί ἴαῑες ρτο[ετοπ!ῖ5 παϊπῖτως 
1η ϱο, 1Π 11ο νεγσαέας, 5ίαΐα, αεςοτηπηοἆα- 
ἴᾳ 5αηΏΐ, ΠΕΠΙΟ Ὠρροῖσί, ααἵ Νορ Ττα- 
Ραεάῖας Ροτ]οσοτίε. ΘΌματο, π]δί εοπιπιοἆς 
Πετῖ Ῥο55οί ρτορίοτ γετνα, Ίος α Ξεμῖ]]ετο 
αἆ νογδίοποπα Ἠυ]ας ἀταιπαίί αΓΡΙΠΙΕΗ- 
{ατα υπ]ος πο να]εγοῖ. 15 νετιῖε: (ἱεδί 
ε5 είπε (σα1ΐ6ν, ωαγωπι ιτ ἰσ]ι Ιεἰασπι 2 
1. 6, ουχ Τρηὶσοπῖαπα πηθαπα ῬΡτορίετ ΤΙ8- 
παπη Ορογίοί τηοτὶ2 ΠΗορ/η. ία 

ο οι α 1056. Τίς ἄρ ὑμέναιος, δις.] "Έστασαν 
ἰαχῶν, Ὅσ νὰ Πήλιον, ὃς. ἸὈο]εί νιάετε 
Ἠμπο ΟἩοχατα, οπηπῖυπα 1η Ἐπιριάς, πηρα 
ορίπῖοηο, Ῥι]οἨεγγῖπαατα ϱέ 5ιιαγΙκίπηπη, 
1ρ5ο ΙπΙῖο (απ Γωάε Παρίατη.  ἈΝο {6 
ΠΊΟΥΕΣ, Ίορο εί ἀϊκάπριο, Τ ἄρ ὑμέναιος, 
διὰ λωποῦ Λίθυος, Μεπά σε φιλοχέρου κιθάρας, 
Συρίγγων Ὁ ὑπὸ καλαμοεσσᾶν, Ἑσσασεν ἰα- 
χάνι ὍὉτ) ἀνὰ Πήλιον ἃς. Ομοτας οοπ{ετί 
πηριῖας Τηει]άϊς εἰ Ῥο]εῖ, οαπω Ἠῇς 5ἵπηιι- 
]α15 εί Εαποςεῖς παρεΐς ΕΠΗ θοτυπη Αοβί]- 
15, εἰ Τρηϊσοηία: εί ἀῑδεϊτωϊλΗιιάΙποια 
ἀεβει. (οηφίτιςίῖο εδ: Τίνα ἄρα ἰαχὰν 
ὑμέναιος ἔστησε διὰ λωτοῦ Λίαυος --- ὅτε αἱ 

Πιερίδες ---- ἦλαλον εἰς γάµον Πηλέως ---- καθ 
ὕλαν Πμλιάδα; Τίν ἄρα, πί Ἠε]επ. 356. 
Ἠος Ίοςο ὑμέναιος Ῥοΐοσί 55ο Ώοις Ἠγ- 
ΠηρΠεΡΗς. ῬγαροςΙΠοπος διὰ, μετὰ, οἳ ὑπὸ, 
ε]αδάσπα Τετο Ἠΐο 5πί Ισπίβοαιιοπῖς εί 
εχρηίπαηί τά ασος Τ,αΕΠΠῖ ρε ἀλίατα, οι 
οἴατα, ιό Πτι]. Λωτοῦ τηα]ε νογ τισ 
οΠδέιία, ΟΠ δῖε βία; εἰ συρίγγων ἅηιιε 
τηα]ε Εδίίς Ῥτο [ἰδήιΐ. Βθειπάα ἵη ἰαχὰν 
ς Ίοηρα ο55ε ἀεῦοι: νίἀο ΑπισίτορΏοη., 
εί Ἱια ἵπ ἰώχει, Πετο. Εαγ. 549. Ἠε]εῃ. 
1486. Ἠετασ]ά. 785. Ἠοππεγαδ ᾳποφιο 
(ἵπ οάΐε. αμα αἴος, Όχοη. 1675, 8Υο.) 56- 
οαπάατι ΙΠ ᾖἸώχονσα Ῥτοάμοῖ Πας. 
Ε΄. 545. ἈΝΙΦ 1π ἴδας Ἰοεῖς, η εί Πῖς, 
Ῥεγκ οί χ φοτρεπάωπα δῖς, αί /Τ5εμγ]. 

Ἔστ. ἴπ. ΘήΕ. 641. ᾿Αλώσιμον παιῶν ἔπεξ- 
μακχάσα.. Ὦο Ἰοειῖοηε ἔσσησεν Ἰαχᾶν, 
αἲῖ ἀῑσία αἆ ν. 86. ἈΝοϊατη ΙΠίετορ. 4 πα» 
εγαῖ Ροςί ἰαχῶν, ροριῖ Ἱπίτα ρο»ί ὕλαν. ἘῬτο 
κχαλαμόεσσαν ΤΙΒΙΙΕΙΠ καλαμοεσσῶ» νε] κα- 
λαμοισσῶν. ΨΜἱάθο Ίαπι Ῥοτίο 5υρο]ηῖςςρ 
4ο ἔστασεν Ῥτο ἔστασαν, οἳ ἆε ἨΗνπιεηαϊ 
Ῥεχεοπα. Ἀοπ αἩειπα[!τογ Ἱποῖρίί Αεί ὓ. 
ΒαρρΙουτα ἈΝοραῖ, Τί φέγγος, σίν αἴγλαν, 
ὃς, Μαν. 

Τ,εσεπάυτα ος ἀῑδΙπσιεπάστη : 

σίν᾿ ἄρ ὑμέναιος διὰ λωτοῦ Λάβνος, 

µετά τε φιλοχόρου πι}άρας, 

συρίγγων 3’ ὑπὸ χαλαμοισσᾶ», 

ἔστασεν ἰαχάν;--- 

Ωιαίεπι Ο / εοπιίτι εαἡ /εοῖί Εγπιειῶ5 ΡεΥ 

ω- 6 . 

πλ ο η - Ἡ 
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αν 
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Μετά τε Φιλοχόρου κιθάρας, 
Συρίγγων 3 ὑπὸ παλαμοεσσᾶν, 

”/ 3 / 

Έστασεν ἰακχάν; 1045 

Έτ οεἶτη οἴέπατα αππαη{θ-ςἩοτεας, 

Έι ἄρῃς αταπάϊπεῖς 

ΕαῑάΙέ νοςετῃ | 

οέπι Ι,ψὐϊσαπι, εἰ οἴαγαπι ε]ιογεᾶς απιαι- 

έεπι, εἰ [οέιῖα» εαἰαππῖς οοπιμασίαςξ Οικα- 

ἴεπι Ὑετο ουπα ἀῑεῖε, Ἱπίο]]]σί να]ε φιαηι 
εποεεπιέεπι, φιιαπι αἀπιίγαδί]επι. μασ. 

τίς ἄρ᾽ ὑμέναιος] Φα] ἦν, νε] ἐγένετο, 

τί ἘῬτοάσας, 6ί Πιερίδες αἆ ἔστασαν τοίογα- 
{ασ Ἆες εταί, {Απίορετο ι{ 56 {οτηαθτοί 
ΑΕποζηας Ῥογέας; {αοῖα οπίπι Ἠϊο Ίροις 
εχρεάἰαίυτ. ΠΠ ρ]αοσέ]οσετο Τίν ἄρ ὑμί- 
ναιον, είο. Ὀθοά πι]]ο πηοάο Ἠαπο Ἰαοίῖο- 

ΏΕΠα ΡΥοβαπηιΙ5, Πσοθί οἵ 5η οα]οι]άτα 
ΠΜήίοπιις ἔργα. Ὀο πιριῖῖς αιέοπ Ῥε]οἳ 
εί Τπειῖάΐδ, 4πα Πο οεἰερταπίατ, νίἆς, 
αι πο αἆ Ἐλαπῖς. ν. 896. εἰ Ἠι]ις 
Εαὔι]α ν. 07. ἈΏαγπθἙ. 

ΚοαΒ]. πα] παιιίατῖ να]ε, ηῖςὶ χαλαμιύεσ- 
σαν ἴτι καλαμοεσσῶν, νετΏα(ιθ σἰτυῖέ οἷς : 
σίς ἄρ᾽ ὑμέναιος, (ὅσε) διὰ λωτοῦ Λίβυος --- 
ἔστασων ἰαχάν. «Ἀεε]. 

Οαγπιῖπο οε]ερταπέας πυρεῖα» Ῥε]αί αί- 
αυιε Τπειῖάϊς, 4ε οαπῖρας Ίαπι 5αρτα αἆ ν. 
δτ0. εί 707. ποππιι]]α πποπµῄπηας. Ὑιάς 
Ῥταρίετοα Τ,. Βεσοτί ρἱοϊ]εσῖαπι απθϊηυ]- 
ἑαίαπη, Ῥ. 151. 5ᾳᾳ. ἨοπηθΓΙτῃ ΤΠ. ω. 554. 
αἆ απεπ οοη{, Εωσίαίμ. {οἱ. 1369. Ἠε- 
εἷοά. Έμεος. 1056. 5ᾳᾳ. Τετ οῖπῃ εἴπσιι- 
Ίατο ἆςο Π]ὶς παρΗῖ5 «ἄΓΠΠεΠ οοηδοχὶραϊῖε, ϱ 
αµο ἆπο {απέαπα ΥθΥςιις εχίαηί. ΆῬοττο 
οοηξ,. (αι Ερϊια]απηαπα Ῥε]εῖ αίᾳαθ 
ΤΠεάϊ5, ᾳποά οἀϊάετυπέ Οε]]. ΤΏοετίησ 
εί Τ6ηΏ7, νετβίααο ΟΙ. Οσατ]ῇες, Τ4ρς. 
1Τ87. δ., επι Ὑπα[ετ. Ε]αοο. Ι. 150. 5αα. 
υβί ν. Ιπίρρ. εί ΟοἶαίΏ. ἨἩαρίις Ἠε]οπα 
Υ. 17---27. Βομο]. ΑτὶςέορΗ. ΝιΡδ. 1064. 
Βεμο]. Αρο. ΤΥ. 814. Ὠϊείγ», 6, 7. Ι5ο- 
εταίες αποαε ἵπ Ῥαπεσ. ς. 4. ρασ. ΤΙ. 
θᾱ. Επάοίσεη. πιοηθί, Ῥε]ειπῃ, Ῥοδί(παπα 
Ιῃ Ῥυσηα αἀνεισας Ορπίαιτος 5ίγοπιιθ 
ἀπ]ῖσαρεε, οί τωυ]εῖς α]Ιῖς Ρε][ῖ5 αέηιε ρουῖ- 
εα]ῆς ρχουαές οε5αέ, Τηειϊάα, Νεταὶ ΒΠίαπι, 
Ππητηοχία]επα, αιιαπηνίς 1ρ5ο Παοτῖέ πιοτέα]ῖς, 
ἨχοΓΕΠΗ πηεγη]ςςε, ες οπΙΠΙΡΙ15, 4ῑα: απέθ 
Βαετῖηε, 5οἶαπα ἵω Πής πιρεῖῖς ἆθος ἀῑοϊ ο6- 
εἶπίςορ «ΑΙΠΙΘΠ παρεα]. Ῥουτο ἆᾳ ἀοπῖς 
5ης υ]ογαπῃ «ἀθογυτα νά, Ἠερμαςίοη. 
Ἄον. Ἠ]ϊρίοχ. ΠΑΡ. ΥΠ. ρ. 559. ν. 1096--- 
1057. ΡίΤοΡΗΕ σαΠῖ{, οαγπθη πιρβα]ο 6στο- 
5ίαπῃ ο55ο αμάἴση, ο Πιςα, αἆ οοπν]- 

νῖαπα γοηῖςερπέ, Τηοβάστα αίηιε ᾖασιπι 
5ιανίέετ εθοῖηί5α, (απγτηθάθπι ποσίατ 
Παυκίσες, Νετείᾳι β]ίας «αέαςσο, ΄Ψι]σο 
]εσίεαχ αίαιε ἀῑπμπσιϊεατ: 

” 0 [ή 

τίς ἄρ ὑμέναιος ---- Λίβνος, 
΄ / 

µετά ----κι}άθας: 

συρ. ---παλαμωύεσσων 
3 

ἔστασαν Ἰαχάν; 

Ἐπο Ὑετο φοηπυέας απ ἸΜΠαςστανίπτη. 
“ὙΥμέναιος Ῥοΐεςί 6556 ἀεις Ἠγππεηαας, 5εἆ 
εί «ΑΤΠΙΕΠ ὨηιρίίαΙθ. Ὑ. «αρτα αἆ ν. 450. 
407. οί 634. ἀἁπταπα παϊμῖ νιάρραίατ Ἡ. Ἱ. 
υυΙη{ε]ῖσετε ὅτε (επ ΚοεΒ.) ππιυ]έοφιθ 
Ἰαρεπᾶας, 5ἱ Ἠσιμςεοί, ]οσΐςσοπα εἶπα Ἐοὶς- 
ΚΙΟ συρίγγων ὅταν καλαμύεσσαν (τε] Ρροῦιις 
καλαμοεσσᾶν.) ---- ἔσσασεν (ποιο Ρρτουανίέ 
Ἠεαί]ήας. Λωσὸς (ν. 5αρτα ν. 498.) τε 
αὐλὸς Λίβυς, Α]ςεεςι. 366. οἷο νοσαίατ, 
ΒΟΠΟΙ. 1. Ἰ. παοπεί, νε], αυἷα Εδία ἐν σῶν ἐν 
Λιβύη λωτίνων λεγομένων χαλώόμων «οπβς]- 
έσ, νε] απῖα ἵπ Τπϊδοπε Βινίο Τήθγα (αρ 
40 γ. Βαγπες. αἆ Ίοῃ. 879.) Ἱπνεπία 5ε, 
ΤΠεορῃταρίας ασε) φυτῶν (1.. 4.) αἴε: ἐν 
Λιβύη ὁ Λωτὸς πλεῖστος καὶ κώάλλιστος. Βαΐ- 

Πθτῖας Ἱερίε σίν ἄρ ὑμέναιον οἱ αἆ 5α. 
ἔστασαν τείοπ. 1 άεπα Ρο; ἀναστροφὴν 5οτῖ- 
ΡΙέ: συρίγγων 9) ὑπὸ καλ. ---- ἔστασεν Ἰ8τη 
Ῥτοθαν!τ «πη]. Ῥοτίας. Πορ. 

10509. ἰαχὰντ] Μειτὶ εααδα Ιοσροπάμπα 
Ἰακχον. νἷᾶ. ποίαία αἆ Ογε]ορ. ν. 69. Ἡο- 
Ίεηπ. ν. 14866. Μιας. 

Ῥτο ἰαχὰν ποπ ἁπ]ίατεπι γθςῖροτθ 6ΙΙΠΙ 
Μιςσγανίο ἴακλχον, πΘΙΤΙ ζα158, ΠΒΤΗ 5ΕΟΙΠ- 

ἆα ἵπ Ἰαχὰν Ἠϊο Ίοησα 55ο ἀεὺεί. Οιοά 
5ἳ Υετο οετίηπα ο», ρεπι]Ηππατη Ιπ Ἠος το- 
εαυιαῖο Ῥτοάιοϊ Ῥο58ο, τιέ Ποτῖ νιάρπιας 
Ττοας. 896, αίᾳαο Ιπ γετθο ζαχεῖ, αί Ἠε- 
Ίεπ. 1486. (αἱ ν. ἈΠιδσταν.) ἩἨσοτςο. Ἐιγ. 
549. Ἐλοείτ. 1150. Ἠετασ]ά. Τ89. οἱ 
ἨΠοππεγ. Πας. ε’. 543. ἀε[επαϊ Ῥοΐεςί Ίεο- 
Πο να]σαία, πῖς], ᾳαοᾷ πέο Ματκ]απάις 
Ἡ. ἹΙ. ἀῑδειππυ]ανίε, ἵπ οπηπίρις 115 ]οεῖς 
εοτίρεπάιπα 5ἳΐ ρος κ οί χ, υέ 3ΞΕἨΥΙ. Ε. 
ο. Τπευ. ν. 641. αὉ εοάεπι Ματκ]απάο 
εἴίαίο. Ὦο πδα Υ. ἴαχκχιος ῬΡ]ατα οὔδοτνα- 
νΙ αἆ Ὅγε]ορ. ν. 69. Ιπίετ αἰἷα οµαπα 4 
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ΕΥΡΙΠΙΔΟΈ{Υ 
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Οτ ἀἄνα ΤΠήλιον αἱ καλλιπλοκαμοι 

Πιερίδες ἐν δαιτὶ «εῶν 

Χρυσεοσάνδαλον ζγνος 
.” / 

Ἐν γῶ κρούονσαι» 
Πηλέως εἰς γάμον ἦλλον 

Μελωδοὶ, Θέτω ἰαχή- 1046 
1050 

/ 

ψασι τὸν τ Αἰακίδαν 

1040 ΟΩιαπάο Ῥετ Ῥε]ίαπα πιοπέεπι ρι]εἩτῖςοπασ» 

Ῥιετῖάες 14 εοπν]νίο ἆθοτατῃ, 

Ῥεάες αιιτεῖς «απάα]5 ογηαίος 

Τη (εττατη Ἱππρίησεπίος, 

γεπετυπί αἆ παρέας Ῥε]σί, 

Βηαν]ίεγ οαπεηίες, Τηδιίη νοεῖριις, . 

Έτ Ἐαοϊάστα Ῥείειγα, 

οαττηῖπο (Πυτηρ]ια]Ι Ἰαίοφαο αἀλ]ροετῖ 5ο- 
εί. ΠΗορ/π. 

1040.5. Ἐοάσπι πιοάο Ἅ[ιξας εἰ (τα- 
ας αἆ πιαρίας Οαάπιί νεηῖς5ε θ6ί «ΑΓΠΙΘΠ 
Ῥα]οεμτατα οροἴπί55ο, 4ο 5οπίρηῖα οοπ(- 
ἨΘΤΟΤΙΣ, ὅ πι καλὸν φίλον εί, 1 Πεορηϊς 
ἀοσαί, ν. 15. 55. 

Μοῦσαι χαὶ Χάριτες, κοῦραι Δίος, αἱ ποτε ΚάΣ- 

μον 

ἐς γάµον ἐλοῦσαι, καλόν ἀεέσατ' ἔτο;. 

ὅττι ααλὸν Φφίλον ἐστὶ, τὸ ὃ) οὐ χαλὸν οὐ Φφίλον 

ἐστί. 

τοῦτ᾽ ἔπος ἆ γανάτων λε διὰ στομάτω». 

Ἐπίπηνετο ἀῑνος αἆ παρίίας ἴ]]ας εοπγεπῖς- 
56, πηοποί Ἠυτῖριάο» ἘῬ]μωπῖς», 876. νἷά. 
ν. 1076. 55. αιῖδις αἀάας νο]ῖπα  εἰ]απί- 
ετα ἵπ βο]ο]. τηῖῃ. αἆ ΣΤοτη, ΠΠ. ϱ’. 494. 
(Ἠε]]απίς. Εταρτη. ϱᾱ. Οεἱ. Βί112. Ρ. 66. 

Ηομ/[ῃ. 
1040. 55. Ῥεϊίν (Ῥε]ῖοπ) πποης Ίες- 

5α]]ᾳ» 5αΐῑ5 ποῖι5. Κρούουσαι ---- Ἡί ἵπ ἴ]]ο 
γεπιςῖπϊ: πιωπο ρεᾶς ---- ῥιδαπάα {εἰ]ι». 
Ὢο Μιοΐς ν. 5πρτα ν. 798. Ηορ/α. 
1041. Πιερίδες ἐν δαιτὶ εῶν] Ίνοησε 

ΆΏεςςε αἳ Ἠῖ5. ππηρηή5 νιἀείαχ απβςίτο- 
Ῥϊουπῃ, Παῖ δες αἱ Θέσσαλαι, Μίγα φώς. 
5 ἀε]οαίατ αἱ, 1άεπι επ] ΠΙΠΩΘΓΙ5 {θπι- 
Ῥοχυπα 1π ἑήφως Έη Ἱία Ἠεαιμῖας. 

Ματ]. 
1049. Ὠϊε βλμᾶα]ίοι ν/ατεΏ ἨοεἩςο]ῖσε 

Ῥεμα]ε, γοι Ιεϊεμίεπι Ἠοίζ, Ἐοτῖ, οἆετ 
5ίατ]κοπω Τ,εἀςτ, πα] γετρο]άοίοτ υπά Κιιη- 
5ίτείσηεπ Ἠίεππεπ απ ἀεπ Έως» σοννι- 
ἀεη, ν/εδεὮο ΤταςΗΕ, πῖςηί ]αΠσ9 νο νο 

9 

χος, ἀῑο Οτῖσεπειπ νοπ ἆεπ Ἰ Ὑτίπδπεγη 
αα/ηαἨπποεῃ,. Απίαησς «πσοη οἷο Ῥοϊᾶς 
(εκοπ]οσμίετ, πασμπια]ς Ῥ]εβεῃ 5ἷθ τηρθῖςε 
ἀοπ Ἠοϊυετη. Ἠτσο πποπῖε ΟΕ]. Ψορδῖας 
ἵπ Ἠγι]ο]οςσ. Ἐτίείεν οἱ αὐοτῖας ἀεπιοπ- 
είτανῖῖ, Ῥ. 1. ρ. 108-111. Οπίογπα 4 
πυρ Ῥε]εῖ αἴααε ΤΠεάϊς εἴίαπω οΟΠ- 
{οτί ἀεροί ἩἨοπποτ, ΤΠ]. ω’. 61. 55. αρῖ ἁἷ- 
φοτίο ἀῑσπιιτ, οππΏος ἆθος 15 Ιπίρτεμῖςςρ 
αἴηαο Αρο]πεπη οἴίματατα ρι]δαςςο, Ος- 
{θγαπη ν. χρυσεοσάνδαλ.ον Ίχνος Ἱερίίαχ 4ο- 
αας Οτεςί. 1475. ἨΗορ[α. 

1044. Ο0οἆ. Α. Ίηλεος. Ἑ. ἀε]αί εις. 
᾽αααςῖ Εαΐςθθι ΤΤηλΤος, αἱ Νηρπος ΠΙΟΣ. 

Ματ. 
Ώοθοςέ εἰς ἵπ ΜΒ. (. απἆᾳ {αοϊας Πη- 

ἌἍπος γάμον. λ{ι45. 

1045. Τία Ἰας τηθίτα εοης εί Ἠσαιμ, 

Μελωδοὶ Θέτιο ἀοομπιβ]σις., 

Ἰαχήμασι τόν τ' Αἰακίδαν Ἀπαρερείῖοις ἆἷ- 

πιείεγ εαία]δοίως. 

«οί 1η απδίτορ]ια: 

Ὃς ἄξει χ3όνα 

Λογχήεεσι σὺν Μυρμιδόνω. Άεε[ς, 

Μιδρτανῖως αἆ Ἠε]επ. 1486. Ὁ. 5ες. 
Ἰεσοπάμτη ε55ε Ορηδεί Ἰωκχήμασι, 4πετα 
νιάς. Ο{, 5αρτα ν. 1059. διανίσαπέµ, υοςε 

δοπογα οεἰεύγαδαπί, Τ. δο, Πορ. 
να Ἔτο κλ.είουσαι, Α]ά. εἳ Ἑ. χλνου- 

:αρίά, ὦν ὀρεσι Α. Λ/{ατ[. 

7 

δν αμ] Τια Ίαπι ΕάΙά τεορηίοτες, 
ΠΟΠ « άνω Μβ8. Ἐά. Α]ά. κλύ- 
ουσαι. εδ | 

Οεπίααχ!, Ἠοπηῖηες . χ Ἰπει]Η, αά 
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(κ 

ἸΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ. δό9 

΄ 5 2 / 

Κενταύρων εν ὀρεσι Ἀλείουσαι, 
. ς/ 

Πηλιάδω καθ ὑλαν. 

Ὁ ὃξ Δαρδωανίδας, Διὸς 

Λέκτρων τρύφημα Φίλον» 1050 

1055 

/ 

Χρυσέοισιω ἄφυσσε λοιξὰν 
Ἔν κρατήεων γυάλο ρατήβων Ύ 6 

'Ὁ Φρύγιος Γανυμήδης. 

Τη πιοπββρας Οσπίαατοταπα οθ]ερταηίας, 

Τη »γ]να Ῥε]ίαςα. 

Τατάαηϊάες Υετο, | οτί5 

1050 

Νοσίατ Ἠαιιδίέ αυΓοῖ5 

ΤΠαἱαππογυπα ἀθ]ιοῖαν «πατα., 

Τη εταίοταπι οανιίαρας, 

(6απγπιοάος Ῥητγσίης. 

Ιῃ 5ΙΠΙΤΠΙΟ Ῥε]ῇ οασυπηῖπο Παδιίαςςα ᾱἷ- 
ο ουπέατ, 81Η Τχῖοπϊς ε πιῦο Ῥτοσγθα. Ὁ. 
ἨἩγσῖη. {αΡ. 63. 9ε]μο]. Ἠοπεγ. ΤΠ. α’. 
968. Ὠιοάογ. Βίςο. ΙΥ. Τ9. εί πίτα γ. 
1058. 5ᾳ. Πορ. 

1049. (6απγπισάος Ττοῖς, τεσῖς Γτο]απ!, 
Β]ἴας, Ίανεπαπαῃ Ρα]οπογίτηις α ἆουε 1η 
ΟΙΥπιριπη ροτ αηαἴ]απα, 4ααπι 1]]ε τηῖςεγαί, 
νε] ου]ὰ5 {ΟΓΠΙΩΠΗ 1ρ5ε α55µπηδεταί, αὐάις- 
{15 ο5ί, τέ ΡΙποθΓΠαΡ ΠΩΙΠΕΤΟ, Ίοεο Ἠεῦες, 
ἆθες Ίινεπιυεῖς, Εαησετοίιγ. Ἠος {αείαπα 
οσί οκ πημ]ίογατα ΟΡΙΠΙΟΠΘ, ΕΠΙ 1η Ρτο- 
πηοπ{οτῖο Τατάαπο νοπατείυτ. Θ1επῃ ΠΙΥ- 
Έναπα. 5οηιέας ες Ἀορίετ ἵπ Όγε]ορε 
581. υρῖ Ῥ]ατα ἀῑχίπιας. Έματο πο]]επα 
1ρῖ ευτα Οε]. ΝΤαιιμῖα Π]αά Δαρδώνου .Ε 

τημίατο 1Π Ταργάρου. ((σατσατα πποΏες 

Ἱαάα σαπί οαεµπῖπα, Υ. Έατπ. αἆ Όεπος., 
Ῥμαπῖς». 608.) Όε Ἰας, αµαπι αἱ]εσαν]- 
πηας, {αρι]α ν. Φααβοῃ. Τ,. 65. Ρ. 587. 
οἆ. ΑἰΙπιε]ογεαοπ, οί Τ ρρετε. Ι. 41---4δ. 
αίαιο Ῥ. Ί«οερρεη αἆ Ἠοππεχ, ΤΙ. Υ. 266. 
οἱ ΧΧ. 9220. 954. Ῥ]μιατῖπηϊ σαπγπιεάεπα 
1π πποπίο Τάα ταρἔιπη ΠαΙταηΕ, Υ. Ἠοταί. 
ΤΤΙ. 20. 16. ρῖᾳπε εἰ αἆ ΟνΙά. Μείαπῃ. 
Χ. 149. ταᾳ. Ἰηπιετρτείε, ΤὨατάαπις 
{ας το]αποτατα αποίοτ. δεά εἰ αγι5 
Ττοῖς, απάε Ἡ. Ἱ. 6απγπιθάες ἀῑεῖέατ Δαρ- 
δανίδης. Ίπ ΤτοἙὰ. 819. Λαομεδόντιος ΥΟ- 
εαίατ, ααοᾷ 1Ρῖ ποπ Ἱπιεῃεχίε Βτοάσι». 
Ρεά νίάε ἨΒατπες. αά Ἱ. ]. Ῥηγησίις πονηῖ- 
ηδέυσ, πὲ ΟΥνῖά. Ἱ. Ἱ. ν. 155. Ἠορβι. 

1050. Λέντρων σρύφημα] ῥῬοαΐρο λέκ- 
σρων τὸ σρύφηµα Φφίλον. υἷὰ. απίτορῃ. 

ι Ματ. 
(λο] 195. απηρο οί 140. Ῥ. φίλιον. ϕ »] λε ξ τα φι 

Μα ο 

τω 
ΕΝ 
το ν 

ἸΠείτιπα Ῥοττο ΠΙΑΠΟΊΠΙ θ5έ, ου] 5αὈγεπῖας 
«ἈπΙΘΠ Ἰθσεπάο: ὁ σρύφημα. Μιιδα. 

Απιαξίας φονῖς ἀῑεῖέατ σρύφηµα Φφίλον 
λέκτρων Διός, ἀε]ῖεῖα εἶπατα {ααπιογαπα 
1ονῖ-. Ματκἰαπάας Ἰοσῖί σὸ τρύφημα, 
ᾳπσπα 5εµοτ. Ἰυ]σο επιρ]εῖίες σρύφηµα 
Ἰεσίίατ, οἶπε ατᾶου]ο. σρύφηµα, Ότεςί. 
1590, ἀῑοῖΙειχ εὐνέτης Διός. ---- σρυφ. ἀε]ὶ- 
εἷα» αἱ αλὈΙ µέλγμα, Άπαςτ. Ο. Υ. Κοεη, 
αἆ «τεσοτ. Ὠϊα]. Ῥ. Τδ. Τ.. Ῥ. 250. Υ. 
1069. ΦΙο 4ποαπε Ἐ]εείτ. δ. Ττο]α Υοςαίατ 
Δαρλάνου κλεινὰ πόλι. Ἠορῄ. 

1061. λοιβὰν] Ἑτορτίε [ἴδαπιεπι εκ υῖπο 
ἀῑς {ασέαπα ]απ πὰΏς Ῥτο οἴπο, Νε] πες- 
ἰαγο, Ῥοπίέαχ, ααοά ἀῑ Ἠαυδεταπί. Α- 
φυσσε λοιβὰν ἓν κρατήρων γυάλοις] Ἠοπιετὶ 
απωι]ας ἘΕυτιριάες, αιῖ ἀῑχίε, Ἠϊας. α΄. ν. 
808. οΩ νοχόε, γλυκὺ Νέκσαρ ἀπὸ κρατῇ- 
ρος ἀφύσσων. Ρατπος. 

λοιβὸν] Ῥτορτίε ἀῑοί Πβαπιοπ ες νῖπο ἀῑῑς 
{αοίατα, εοησίαί. ἨὨεϊπάο οπιπῖπο Ίου 
νος. αἀπϊρείαχ Ῥτο νίπο, νε], ευτη Ἡ. 1. θε 
ἄδοταπα Ροῖι 5ΕΥΙΠΟ δἷέ, ἆθ πεείαχθ. ΈῬοτ- 
το γύαλα ηΟΠ 5υπέ Ῥοεμ]α πΙΙΠΟΓΩ, αίᾳαθ 
κρατΏρες ππα]οτα, αμοά Ἡ. Ἰ. γο]αῖς Ἐπηϊ- 
τας Ῥοτειις ἀθεερίις Ἰεείῖοπε, αὐθε ἵῃ π]-- 
ες ουΗπαέ οχεπιρ]αΠθι15, ἐκ----γνάλοις, 5εᾶ 
Ἡ. Ἱ. εδε ρετῖρηταςίς ρουµίογισῃ, αι: 5α-- 
Ρία5 οαυα Υοζαπ{τ αλβ. ἴπ ροσιίογιτι 
οαυἱαίεηι, 1. 6. ἴπ Ῥοει]α «αἱ8. ἐν----γναλ. 
Ἠαραί Α]άΐπα, βοαρα]α 1η ν. γυάλ»», α]ῖα - 
ᾳπε εἀ[ῆοπες ορβίπια». ἀφύσσε. 8ο Έετο 
Ἠοππογις ΤΙ. α. 698. ὠνοχόει γλυκὺ Νέκ- 
σαρ ὠπὸ κρατήρος ἀφύσσω. Ίπ Ττοαά. 
1. Ἱ. Πας ]εσαπίατ: ὦ χρυσέαις εἰν οἰνοχόαις 
ἁβρὰ βαίΐνων Δαομεδόντιε πα {ν. Βατῃς. 



560 

Παρὰ δὲ λευκοφαῆ 
Ψάμανον εἱλισσόμεναι 1055 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

1060 

Κύκλιω πεντήκοντα χόραι 

ἸΜηρτος, γάμους ἐχόρευσα». 
/; 

᾽Ανὰ δ' ἐλάταισι, στεφανώδει τε χλόα ἄντιστρ. 

Ἔτορο Υοτο «απάϊἁαπα 

ΑΤΕΠάΤΙ 5α]ίαπίος 

Τη οτΌεπι αι Ιπαιαρίπία β]]αρ 

Νοτοῖ, παριῖας «οποσ]ουτᾶγιπ{. 

σπα αὐῖεσηῖς Υεγο {θ]ῖ5, οἱ σταπη]παῖς σοτοπίς 

αἆ Ἡ. ].) Ζηνὸς ἔχει κυλίκων πλήρωμα, 
χαλλίσσαν λατρεία». (πίθτιπῃ Ῥγίπηατα 
1η ν. χρυσέοισι Ἠ]ο Ῥεγροταπα οογηρϊ, α- 
ποϊανῖε Βτιοϊητησίοτ, Απη. ΟΕ. ρ. 198. 

Ηομ/Η. 
10592. Ἐν κρατήρων γνάλοις,) Ἐπηας 

Ῥοτίαβ γύαλα Ῥτο γρουηΐς οπὐποτίδις, εἰ 
χρατηρας ΡΤΟ ϱγαπάϊἰογίις αιῖς αιςτοτῖτα-- 
ἄνο ευπέ, ἀεοερίιις πἰτηΐτατη Γαἶδα Ἰοσί]ο- 
πο, όσα 1π τηι]ῖς εχεπηρ]ατίρις ους, 
ἔκ πρατήρων γνάλοι. ἈῬεὰ «ἰάί ορπια 
οὐἵαο Ἠαδεί τους ἓν αρατήρων γυάλοις, 

αίηαε Ἱία Ἰεσεραί Ῥεαρι]α Τη νοςο γύαλον, 
ᾳµατθ γύαλα κρατήζων πΙΗΙ] αΠιιά εδ, 4υαπι 
Ρετιρ]γαφίς Ῥτο κρατήρε. Ἠαγπες. 

1064. Ώτο λευκοφαῃ Ῥοτί. ΒιερΗ. λευκο- 
Φανή. 5εᾳοτ ΑΙάϊπαπα, οἳ ἨΏαγῃος. λ{αγχΙ. 

1064. 5. Τί Ἠοτιπα νοΓςΙΙΤΏ τηθίτα Τηθ- 
Ἠμς οοη5 (ή Ῥο5εο ρυίαί Ἠεαί]. 

Παρὰ δὲ λευχοφκή ψάμα-ον Ιγοεοπίς, 

Εἱλισσόμεναι Ραδΐ5 απαραςίίσα, 

οί ἵπ απάςίτ. 

Μακάριον τότε Δαίμονες 

Τῶς εὐπωτείδος. 

0εσλ. 
1066. Κύκλια εἱλισσόμεναι) Ίπ οτΌετα 

ὑπραάϊαπίε». Ῥτούσας. Τεντήκοντα κό- 
Νετίπα εί Ἀοτεῖάςς ἀῑσία ααἴπαια- 

σἰπία ΏΠα Νετεῖ, απαγυπα που]ία ποτηῖπα 
Ἠαμοί Ἠοπηςγ. Πήαά. σ’. ν. 57. ----υ. 49. 
Οπιπία γετο ποπηῖπα Ἠεριοάις επιτηρταί 
Τη «Υ. 949. αἆ 965. ὮἘπ Ἠῖπς «οἩ- 
ε]άῖί Ἠοο ἀῑδίίε]μο --- Αὗται μὲν Νηρπος 
ἀμύμονος ἐξεγένοντο Κοῦραι πεντήκοντα, ἁμύ- 
µονα ἔργ᾽ εἰδοῖαι. ΨΜἱάο ΤρΗϊρ. Γαυτίο. Υ. 
214. Ὑἱϊὰο ἈΝαια]. Οοπι, Ἰγιο]ος. Ἱ. 8. 
5.6. Βαγπε». 

Μα]]επι Ῥτο κύχλια Ίθρετο κύκλῳ. 
Ωποσαἆ πωδίτυτη χο» εοάεπα τεάῖ. σαι]. 

1067. Ἐοτίς, ΝμρΊος γάµον (Ἠ0Ἠ γώµους) 

ἐχιόρευσαν, ἵπ αΠΙΦΙΤορΏα νοςε Τηλέως Ῥτο 
ἀῑδεγ]]αῦο αοσερία, αἱ οί ραγαπηίασια5, 

ΛΜαγλΗ. 
Ἀετεις οπη β]α Οεσαπῖ, Ὠοτίάς, ααῖη- 

αμαα]ηία β]ας Γοτίαχγ Ῥγοσχο85»θ, (ΑΥΤΗ 
πονηῖπα ΘΩΗΠΠΡΤΑΠ{ΙΥ Αα Ἠοππετο Παπά. 
ΧΥΤΠΙ. 56. εαᾳ. εἰ Ηὁ5]οᾷο Τ1θος. 949. 
544. Ψοσαηίτιτ Νετεῖάος, Νετίηα», οἱ Ἠοτῖ- 
4ε». Ῥταεἴραας οπσυτη εταπ{ί ΤΗειῖς αἰηιθ 
Απηρηημιις, Ὑ. ἆςα Ἄοτεο (Οε]. Ὑο5, αἆ 
«γΙρῆ, Όοουρ. 1Υ. 999. αἴᾳαο ἆᾳ Εἰίαῦις 
εἶις 1ρ]ήσεη. Ταυτ. 974. 497. οἱ Τοη. 
1081. Λάάς ἸΝαία]. Οσπη. γιο], ΥΤΠΙ. 
6. Οεἰεργαθαπί παρα» «α]ταπίες. Κυκλία 
ΡΤΟ χύκλῳ, Ἠϊςὶ ευη Ἠεαήο Ίδρετε Ρ]- 
εεαί κύκλῳ. Ὦε ν. ψάμαθος ν. 51ρτα ν. 
160. Παρὰ, Ῥτορε α. 8. ἵπ ατεπα, Ύµαβ 
ερ[Ώοιο ογηαπίθ λευκοφαὺς (1. ᾱ- λευκὸς) 
οσπαίτιτ. εἷλίσσ. δίε τοα/ επ οἆςν ναπάενι 
φίοᾖ ὑπ Πείιοι,  Οο]ήνας Ἰ. 1. ν. 17. οἷς 
σαπῖς: 

ὧς ὁ μὲν ὑψιλόφοισιν ἓν οὕεεσιν Λ{μονζων 

Νυμφιδίων Πγλήος ἀειλομένων ὑμεναίωνν 

Ζηνὸς ἐφημοσυνήσιν ἑωνοχόει Γανυμήδης, οἳο. 

Τα ποπ ορι5 οπῖε οὔφοτναγε, Τ]ιοςςα]]ατα 
οἵτη ἀῑοίαπι 6556 Ἡαπηοπίαπα 5. πιο 
πῖατα αὖ Ἡσαπποπε τορε, Τηθβεα]Ι ραίτθ, 

Μορ/α. 
1058. ᾽Ανὰ.] Ψἱάο 5αρτα αἆ ν. 759. 

λ{μάρ. 
Έτο ἀνὰ Ἰεμ. ἓν. Ὠ8τ ὧν ἹθροΜίαπη εκ 

Ργαεοάεπίε ογ]αθα ατα ἵη ἐχδρευσα». 
1εείσίς 

1068. 55. Οεπίαατοτυπη αἀνεπίις ἀεςοτ-- 
Ρίτασ, Θίασος --- ὄχλο. Ἠμίαφι Ῥτορσῖθ 
ἀϊεεβαίαχ παυ]Ηιμάο εἳ ροππρα, ασ Ῥαο- 
εἩυπα οοπ(αραίατ. , Αιεπααπα 1410. 
ΥΠ. αυ γος. Φεοὺς Ἰβεοπῖες ρτοπιιηίατὶ 
αἰεσιούς. Ρίο Ὑ]χς. Ἐκ]οσ. Υ. 50.6ἱ Ειπῖρ. 
ῬαεεἩ, 66. ὨἘπρίαίμῖας αἆ Παά. δ'. {ο]. 
465. Ἱ. 10, Ιπέοτρτείαίαχ Θίασος Ρος: ὀεγιά- 
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Θίασος ἔμολεν ἱπποβότως 

Κενταύρων ἐπὶ δαῖτα τὰν "εῶν, 1060 

ὀ61 

1065 

Κρατῆρά τε Βάκγου. 

ΜΕΓΑ. δ᾽ ἀνέκλαγονν Ὦ ΝΗΡΗΙ ΚΟΡΑ, 

Παΐδες αἱ Θεσσαλαὶ, ΜΕΓΑ ΦΩΣ, 

ἜΤυτρα νοπῖέ ε(αεςαῖς5 

ΟεπίαιτοτΙτΏ, αἆ οοπνΙνίαπα ἆθογιτῃ, 1060 

Έτ οταίθγοπα ῬαοςΠ]. 

ἠάασπιη, εκε]αππανεταπί αιίοπ1, 0 Δεγεί Πίία, 

Εήια Τηοεα]σα:, πιασπτπι ἴμοεηι ; 

λος, Ἠϊπο ΟΠΙΠΙΠΟ εί ααανῖς πι] {ιιᾶο, 
οἩοσις, 5ἵνε θεῖατα οχοτγοῖίας. δὶο ΡΠωΦη. 
ν. 149. Ὦε (επίαμσῖς ν. 54ρτα ν. 1047. 
Ἐϊησυπίωχ ἵαπαιατα {οτί Ῥε]]αίοτες, αῖ 
ατροτίρα5 ϱ ἵεττα οσιι]θῖς 5ο5ε ἀείοπάιηε. 
Ὁπάο {οτίαςςο Ἡ. ]. τς αἰραιπέαχ ἐλάται, 
οἳ απῖα εα ας γεμαπέτχ, 5. εκ ορἰπίοπε αἩ- 
Πα Ι(αΏς ἀϊπαϊάϊα Ῥατίε εηαϊ οταπξ, ποπηῖ- 
Ὠδ{ΙΤ Ιδία {υτρα ἑπποβότας. Ώιᾶτθ ΠΟΠ 
ε5ί, αιοά Ῥατπεσίας Ε]εείτ. 449. Ἱαπο οὗ 
σαµδαπι ΦΗΡΙπιπα τερτεμοπάᾶαί, ΥοεαΡιι- 
ΊάΠω ἱπαότας ἆᾳ 0Ἠϊοπο Ιπίε]Ησεπίεπ, 
φωΐα ΟΠτοη, περοίο Οεπίαµτας, {αεί 
εααα5 ες ἀϊπη]άϊα ρατίε, Ἰάεοφιε Ρος 
ἵππος ποπαϊπαπάα5. Ἐαάστα επῖπα οί Π. 1, 
ςαξα ε5ςεί ρτοζεγεπάα, ιδ {αππεπ Όεῃ- 
{αυτοταπα {ατρα ἑσαποβότης ἀῑοϊέατ. Ἀαπι 
ἑπαοβότης, ἴθ5ίο ΘεΠπο]. αἆ Ότεςί. 996. 
πἀλϊροέιτ ἆᾳ εο, απῖ εᾳαο5 αᾗῑέ 6έ αὐΙ 5 
γεμίέαγ. Κρατὸρ Β. απῖα ἵπ Ἰδίο εοηγ]νΙο 
νΊπυπα, ααοά Ῥαοσμὶ ἆοπαπα ε5ί, Ροίαβᾶ- 
ασ, Ῥτορίετεα ἀῑεῖι Ῥοδία κρατής, 6 4Ἡ0 
Ρΐρετε ςοἱεραπί. Οαέεγαπῃ ἀνὰ Ὀοτίεε αι]- 
Ἠϊρετϊ το σὺν, Ίαπα αἀπποπαί 5αρτα αἆ γ, 
764. Έτο νυ]σαίο σών, ἵπ πηατσῖπε ΏατπΠθ- 
εἴη5 Ἠθῦοθί σὰν 56. δαῖτα, ΕΙ τῶν. Ἠορῆι. 

1060. Ῥτο σῶν Θεῶν Α:ῑϊπα σὰν, 5οἵ]. 

δαῖτα. ἈἘἨεείε. οἱ Ἱία 0οἆά. Α. Β. Θεῶν 
οδέ πιοποδγ]]αροῃ. ἸΜανγζ]. 

1069---1074. Τοΐας Πῖςο Ίοεις 5ῖςο Γοτίθ 
ἀϊςεάπσιαϊ εἰ Ιεσῖ Ροίΐεςί, ἆοπες αοτῖοΓῖ εχ- 
απο] 5υρ]οἴατατ: Μέγα, » ἀνέκλαγον, Ὢ. 
Νηρηΐ κόρα, Παῖδες Θεσσαλα), μέγα φώς, 
Μάντις ὁ Φο[οο:, ὁ Μοιρῶν σ᾿ Εἰδὼς, ΓΕΝΝΑ- 
ΣΕΙΣ, Χείρων ἐξονόμασσεν Ὃς ἄξει χόνα 
(λογχή- ῥεσι σὺν Μυρμιδόνων ᾿Ασπισταῖσι) 
Πριάμοιο, κλεινᾶν Ταϊαν ἔκπυρώσων, Περὶ 
σώματι χρυσέων Ὅπλων Ἡφαιστοπόνων Κεκο- 
θυΆ μένος ἔνδυτος, Θεῶ; Ματρὸς δωρήµατ᾽ 
ἔχω», ὃτς. ; 

κ Οἴσιατ Φις Ααλί. 1. 118. οι 16. 
Ν π Ῥοι. ΙΥ. 

Ἠας Ῥίπάατο νἰἀεπίαχ ἀῑσπα, α παπα 
Ργονῖςεῖπαθ Ροΐετο, εχρ]σαβρο. Ὁιαππιαια 
μέγα οΙΤΏ φῶς «οπ]απσο, σἷο Ἡέ Ἠεαίμίας, 
ᾳαοσαπα ἀε]θο αἱ Ρο5έ ΤΤαῖδες, οὉ ταείτυτη. 
ΓΠαΐδες Θεσσαλα; 5αηί ἡ{ιδ, Ῥίεγιάες. Ν[θ- 
Ία, ΤΙ. 5. Μίο (ἵπ Τμεςδα]ία) Λ{ιδαγιη 
Φαγοπδ ἀοπιμδφμε, Ρἰεγία. ἸΜαγκῖ. 

Ίπ Ἠος εί Ρρτοχῖππο 5οᾳπεπρας νετεῖ- 
δις Οαπίσιπι Τηοδβαἱμάμτα, Ῥπαδι οί 
Οµήτοπί5, «πα νοτυῖς (Ποτί οοπ{αςαπα ϱ5ί. 
Ἐκ Ῥειεοπα ΟἨοτ δυπί δ) ὦνέκλαγον --- 
Παῖδες αἱ Θεσσαλαὶ --- Μάντις ὃ «Φοίβος, ὃ 
Μουσᾶν τ᾿ Εἰδὼς --- Χείρων ἐξωνόμασεν. Ί6ε- 
Ἠσαα οἴππα] 5ητηία «ατππεπ πυρία]ε εβ]- 
οἵαπε: Μέγα --- ὦ Νηρη: κόρα --- μέγα φῶς 
--- γεννάσεις (1. 6. ἴπι ἔμοσπι εἶες) ---- ὃς ἥξει 
χθόνα εί Ύαα 5οηααπίΗσ ηδαιε αἆ Μακά- 
ριο. Ὁιοά τί εἰατῖας Ιπίεγ Ιοσεπάυτῃ 
εοσποβοαέιΣ, Πίρτας αποῖα]ες ἵπ οαπταῖπε 
ηος ἱπιργιππεπάο αἀβιρετί νε]ῖπη: 

ΜΕΓΑ δ᾽ ἀνέχλαγον, Ὦ ΝΗΡΗΙ ΚΟΡΑ.;, 

ΤΠαίῖδες αἱ Θεσσαλαὶ, ΜΕΤΑ ΦΩΣ, 

Μ]άντις ὁ Φοίβος, ὁ Μουσᾶν τ 

Εἰδὼς, ΤΕΝΝΑΣΕΙΣ, 
Χείρων ἐξωνόμωσεν, 

ὉΣ ἩξΕΙ ΧΘΟΝΑ --- 

Εἰδὼς οαπῃ σεπ] νο εοπΣέτυῖ αραιά Ἠοππο- 
ΤυΠα Ῥαδθῖπη νἰάθας. 3 ἐξωνόμασεν Ἠϊο ΠΟΠ 
οἰσπίβεαί ποπιίπε υοζαυίέ, 5εὰ ϱγο[αίιι» εσί. 
(οπέοτ Ἠοιη. Π. ΧΥ. ν. 918. ΧΧΙΝΥ. ν. 
986. ΒορΗ. (4. Οοἱ. ν. 3998. Ἡοσγεμίης: 

ἕν σ᾿ ὀνόμαδε, καὶ ἔλεγεν. θηΣΙςδίπηαπα 
Ἠαπςο οπποπἀαίοποπι Τγτνλίίο ἆερεο, ἃ 
απο Πίος 56{Πιοπιος Σαπαϊΐατος ἀῑάΙεῖ. 

. Λ{ι0σ. 
1065. αἱ Θεσσαλαὶ,] Μοαισαπα απανοτῖε 

ἅμα Θεσσαλαὶ, πιοᾶο Ίω νοτσι ἀντιστοίχῳ 
]οσετῖς ἔν γε δαισί. Μιας. 

Ἠορ[η. 
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Μάντις ὁ Φοῖδος, ὁ μουσᾶν 
Τ’ εἶδὼς, ΤΕΝΝΑΣΕΙΣ, 1005 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΎΥ 

1ςΤ0 

Χείρων ἐζωνόμασεν, 
ΟΣ ΗΞΕΙ ΧΘΟΝΑ ΛΟΓΣΗ- 

ΡΕΣΙ ΣΥΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 

ΑΣΠΙΣΤΑΙΣΙ ΠΡΙΑΜΟΙΟ ΚΛΕΙΝΑΝ 10756 

Ῥμαῦις ναίες, Μισασυπηε 

10605 Βε]εης, εγεαδίς, 

Οτοῃ εβαίιις ο5ἱ, 

Οιωί υεπίοί ἴπι ἔεγγαπι ᾖαδίαεἰς 

οιπι Ἰ{γγηιάοτιιέήα 

ΜΗ δις, Ῥγίαπιί ἴποϊψίατι 

Τηίοτ ν. 10605. εἰ 1064. νιἀείας ααπῖά 
ἆεθςςο, αἰί Πίο μέγα φῶς, ο. 6. σὸ δὲ µέ- 
γα φώς φοῖ]. ἐξονόμασεν. 1Ραριαπι αιίεπι 
Ίσεπι, 1. 6. «4ελίίεπι. Πεϊσή. 

106057. 58. Μέγα φῶς 

Μάντις ὁ Φοίβος ὁ Μουσῶν 

Τὸ εἰδὼς γεννώσες 

Χείρων, ἐξωνόμασεν. 

Ἠος νοτριπα, 44ο πωσίτατη ν]ο]αέατ, οσάαί 
πηοο, θιοά οἱ πλείγαπα απο] οἱ τογΙΤα 
εογῖοῖ αὐαρίαίατα οδί, ἐξεπόνασεο. ΒΗΡΤΑ 
ν. 909, Ιάεπα γετΌαπα οπἆεπα νῖ ρτο 6χΧΟΟ- 
Ίοτο, οἆμσατο, Ππςιίαθτε α5αγραζΗτη. 

Γαεσήο. 
1064. ὁ µοιρῶν Τ. εἰδώς,] Φο]]. 0ἨΠτοῃ. 

υέ σόξων εὖ εἰδὼς, ἨΟΠΠΕΤΟ: οἶιαγα 5εἰετι», 
Ἠοταίο: αριά Ύπεπ Ἐροά. ΧΤΙΠΙ. ΟΙ- 
ΧΟΠ, ΠἨίροία Ὠοθις, (Βορμος]. Τταεβμῖη. 
797.) Ῥταἁῖοῖι 4ᾳ Αλία, ααοά ος [αοῖς 
ἆςᾳ Οστεπε, Ῥιπάατ. Ῥγιμ. ΙΧ. " Ὑι]σαια 
ἸΜουσῶν πΟΏ οί αἆ τετ; οἱ Ίρεα άρα 
Ώες Ἰοηααπίωτ. ὮὈο σ᾿ αἆ ἄποτη νεςα5, 
ΏΠοπ ΙΠπΙΠο, γίά, Ὑαἰοεκοπατ. αἆ Ῥμαπῖςς, 
891. Ῥτο «᾿ 0ο. Ἑ. γ’. οἵ Ῥτο Μάντις ὁ 
Φοῖσος, Οοἆά. ΟΙΠΠ65, µανσις ὃ ὁ Φοιξος. 

ν Λ/{αγλ. 

μουσᾶν Τ΄ εἰδὼς,] Ἡοεῖο 5ἷο. Βίαέϊμ5 Α ομΙ]]. 
18. 1. ν. 118. οἱ ν. 186. Ματκ]απάο 
Ῥ]αοεῖ μοιρῶν απ’. Μιας. 

Ῥατηοσῖις υοτῖε: φιίγιε Ἰδαγαπι 5ε- 
πιθγαίίοπιεα που ϐΠίγοπι πιοπαϊπαυέ «4ολ- 
ἴεπι ΒάΡ]ϊπιας: ας φιῖ δεπο που Ἠτιδατισπι 
πιηδίετία. ἸΜΙΠῖπιο νοτο. Όρίπιε Ρε- 
ερϊοῖθς 56Π5ΙΙΤΩ, 5ἱ ππθουπα ἸΜιαδστανίαπα 
φεηυασῖς, η]ςῖ αιιοᾶ ῬΓο µουσᾶν πηα]ῖτα Τη 
ἹΜαικ]απάο µοιρᾶν, φπθτη εἴἶαπι Ἐοεβ]ετας 

3. δοουπάωτα Ῥιπάαταπα Ἱείππι. ΤΙΙ. 

ἵπ Υοτεῖοπα 5οημπέας ο5έ, απϊ ἵπππεη πλ! 
46 Ιεοίίοπθ πποπι]έ. ---- ΝΙ5Ι τα] Ιπ{εγρτα- 
(οτῖς, οσο αἱϊοσατεπα Π]]αά απρεῇ ἵπ Ν. Έ. 
Ἰυτῖς παπάμπα: Ίνας. 1. 50. συλλήψη ἓν 
γάστρι καὶ τέζη υἱὸν ---- οὗτος ἔσται μέγας 2. 

σ. λ. εοἳ]. Μααμ. Ἱ. 921. Ίμς. Π. 50. 
Φἰπηῖ]ο ναιἰοϊηῖατη ποθῖς οχ ή Ρις ἍΤατο Ίπ 
Έε]ορα ΤΝ. αμα Ἠοπηΐπες 5αρεγςήοπῖς 
ατηαηίος νο]ωσταπέ ΟἨτϊσίαπι ἰσπίβεατί, 
Ἐτασπαεπίυπη οκ] ηῖς πυρίἶα]]ς απ Ιφυῖς- 
απ, ααοά αἰϊφαατα ἴπηΠιάϊποτη στα 
πορίτο Ἠαδεί, τεροτίθς ἵπ (σπος, ς, Χχῖν, 
60. ει Ὦ». χἰν. 17. ΠΗορ/η. 

1006. γεννάσεις,] Ὠοτίοε Ῥτο γεννήσεις, 
σίσπες, γατίες: 18 βΙσηϊβςαίΙοΏετη Ὦι- 
ας νετυὶ Ἆοςυ οσο, 5αρροςς πα], π]ςί 
{α)]ῆε πηρπηοτῖα, υγ ἀοοίῖςς. Ῥαπη. ἌΠδρτα- 
ως, Ὑυ]σο νογίαχ σεπεγαἰοπεβ. Ματλί. 

1067. Ύοεςς λογκχήρεσι---Ασπισταισι Ρ8- 
τοπ(]ιοςί 1πο]ιιςῖ οὗ ηἰλΙ] αλά ηῖςί αέ ϱοἩ- 
ηρχυς Ρραΐετοί Ιπίος χ9όνα εί Πριάμοιο. 

Ματ. 
1167. 55, «Γαπιιάϊσετίο «Ἰσπ]βσαέμχ, 4110- 

πηβτη πιοάο Αελ]]ες οἰῖπι Βαέατας εδδεί 
ταση» οτ εε]ευχῖ. Ῥεησα5; αυῖ Ττο]ατη 
Ίσπο ἀρναρίαβρή. Τα] οπίτα ἔαης {ΕΠΠΡΟ- 
τὶς τπαχῖτηα ρυίαραίαχ ρ]οτία. Ἀοπ ἵπερ- 
( ἨεϊκΚίις, χόνα θ6ἱ γαῖαν (ν. 1070.) 
εοηβϊςίθγε Ρο556 πθραΗ5, νο]εραί αµειῖέυε- 
το ποτ. ἹΜατκ]απάας χ9όνα ἀῑοῖί εοἶνα;- 
Υ6τς 6ΙΠΙ Πριώμοιο, 4μοὰ πηῖηῖ 1π Ώας Υετ- 
Ῥογιση 5ίτισίητα πο Ἱία νιἀεμαπέυτ. Ὃε 
Ἰ{γγπιϊάοπίδις Υ. 5ωρτα αἆ ν. 207. εί 
957. ᾽Ασπιστὴς Ωυῖ ἄσπιδι 5ειίο τοίαπ- 
4ο, οί ατππαέας, ταῖ]ες εἸγρεαίμς, ν. αἆ 
Ογε]ορ. Υ. 6. Δογχήρης ααἱ Ἠασία (αχ, 
Ἠαδίαία. Ὁ ἄωππααθ εοἆεπα τεδῖ αίᾳαε 

78. Τ]οπιίς ναςϊπαίαχ Ὠῖ5 Γαία τε5ηυε 
ΛεΏΙ]]5, απίε(ατη Ἠ]ο παξιις οσί, ροσία.. Πορβα. 

2 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 'Ἡ ΕΝ ΑΥΛΔΙΔΙ. 

1070 

9606 

ΤΑΙΑΝ ΕΚΠΥΡΩΣΩΝ, 

ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΙ ΧΡΥΣΕΩΝ 

'ΟΠΔΩΝ 'ΗΦΑΙΣΤΟΠΟΝΩΝ 

ΚΕΚΟΡΥΘΜΕΝΟΣ, ΕΝΔΥΤ’΄ ΕΚ ΘΕΑΣ 

ΜΑΤΡΟΣ ΔΩΡΗΜΑΤ ΕΧΩΝ 

ΘΕΤΙΦΟΣ, ᾿Α ΝΙΝ ΕΤΙΚΤΕ 1076 

1070 

1050 

Τεγγαπι ἀευαφίαέμτι5 ἰσηῖ, 

6ἴγσα εοτγιις αιτεῖς 

«Αγπιϊς α ἔιίσαπο [αοίΐς 

“Αγπιαξις, ἱπαιιπιεπία α Ίδεα 

1Μαἰτε ἆοπα σεδίαπς 

1075 

1πάϊσαί αγηιαΒήι. ᾿Ἐκπυρώσων Ἱποβησυτας, 
1. 6. ἴσηπε ἀεναδίαίηγας, Ίρ5ε Αελί]]ες 
ἀῑεϊίαχ κεκορυ-µένος---ὅπλων, Ἠθεο εΠΊτη 
ευπί Ἰαησεπάα. Πορ/η. 

1071. περὶ σώμαστι] («Ὁαηίθτις σεριζώ- 
µατι. ὨυΡίίο ΑΠ σερίζωµα ἆθ αγγεῖ τουίθ 
ἀῑσῖ ροςςῖί. Ὑπάθίηχ 655ε Ιπηϊίαεῖο Ἠοπῃς- 
τ]οὶ Ιδίΐμ5, Αὐτὰρ ἐπεί ῥ ἔσσαντο ΠΕΡΙ ΧΡΟΙ 
νώροπα χαλκόν Ομῖά ας σγερίζωµα ν]ὰο 
Αίπεπαυπι ΥΤΠΙ. 11. Ρ. 290. ΕΒΙαίατοῃ., 
Ῥαυπ]. ῥΕταῖ]. Ρ. 979. Α. Ἡοπαυ]ο, Ρ. 51. Ο. 
Βίταῦοπ. Π19. Χ Ύ. Ρ. 1048. Α. Β. Ῥαιραη. 
Α Πίο. Ρ. πι. 82. ΄ Ματ]. 

περὶ σώμασι] (Οαπίετο ρἰαςεί σεριζώµα- 
σι Ῥεᾷ σερίζωµα, Φη]ἆα ΔΙΙ5{ΟΥΘ, τὸ ὑπὸ 
σὰ αἰλοῖα σκέπασµα σἱσηϊβσαι, Ἑ]ιίατεῃ. 
ἔν περιζώµατι γυμνοί. ἈῬατα]]. ρ. 56. Ἐν. 
ἨἩ. Ῥιερῃ. Ἱίεγυππααο ΟΡ. ἈΤογ. Ρ. 499, 
Οοπίεγ οῖατα Ῥο]γρίαπῃ, ρ. 471. Β. 

ήμςσ. 
σερ) σώματι] (Οαπίοτις ]εσῖί σεριζώµασι: 

5ο εί περὶ σώματι 5ίατο Ῥοΐεδί. ΊΤαγπεδ. 
1079. ὅπλων] Ἠερίίατ α κεκορυς μένος. 

Β]ο λελουμένος ᾿Ω κεανσῖο, Ἠοπῃ. ῆ]. ὓ. ν. 

6. Ῥηϊήορδιαίας: στεφανοῦνται τῶν ἄνθέων, 
Ῥ. 694. Αππαςςθ Ἠαπο ογηἰαχῖη γΙάθίαχ 
Αταίας, αραἆ 4πεπῃ Ἠαῦες: νεφέων εἶλυμ- 
μξνον, ὄρεος Σεκρυμεμένος, νεφέων πεπιεσμένος. 

Ἠσοαιμίας εί Ματκ]απάας Ὑιτὶ (Ο]ατσίςς, 
εποπάαπἀυπη εεηςεηί Νηρήδων, υς Τ]μοῖς 
Νηρήδων πρώτα, Λεγειάωηι ργίπια, ἀῑσαευχ. 
Ἄες ἆε Ῥ]ταςῖ, ααῖπ εἶεσαῃς 5ἲς, ἀπδίίατο 
εἴπιηί εχεπηρ]α α ἨΠατκ]απάο αἱ]αία. Ὑο- 
χύπῃ ποῦ Τμειῖς, 5ε4 Απιρημσιιο Ῥοῖῖας, 
υέροίε 8Ρροη5δα ἈΝερίωπῖ, ρτίπια Ἀεγοίάασα 
ἀϊοεπάα εταί; απἀε Ῥϊπάατις ἆς Ῥε]εο ςα- 
55 Ἠαδεί ἀῑσετο ἔγαμεν --- αίαν Ἀηρεῖδων 
επι. ΠΥ. Ἐροά. 9. Ῥατυτα αξεςί ααῖπ 
οππρπάεπ]: 

Τλε(ἰά6, φιιῶ ἱρδιτι Ρερετίέ 

-- ἔλυσαν" 

Πλωτᾶς, Πηλέως 3 ὑμεναίους. 

Τιλωτὰ Ῥοξες Οταοῖς 5απί ασθειπα πε ἴπ 
τηρτὶ ἀεσυπῖ: υπάᾳ Ορρίαπας Ἠαμειε. 
1. 9. π᾿λωπὸν γένος ᾽Αμϕιτρίτης. Νοπάιπα 

{8ΠΠΕΠ πλωτοὺς δαίμονας ΙΠΥθῃΙ, 
Ὀὲ πτηνών ποπθΏ {οΐυπα νο]αάλαπα σε- 

Ώις εοπιρ]εοί αχ, Ιβ πλωτῶν Ρἰδεῖατη. 
Ατὶςίοί. ζώων σῶν πλωτῶν, ἢ πσηνῶν, Ῥο]ι- 

ας, 115. Ι. ο. 11. ῬΠῖ]ο διά. ΥΠ μὲν τὰ 
χερσαία, πλωτὰ δὲ ὕδασι, τὰ δὲ στηνὰ ἄέρι. 
Ῥ. 146. Εν. Τυωτη. Μις. 

Άτηια νοςβΏ{χ ἡφαιστοπόνα 0 Ἡφαίστῳ 
(Υ]σαπο) εἰαδοταία 5. εοπ{εεία. Ίες ερί 
ποία. Ὑἱςαπας 1ρ5ο αὖ απ]αι]ίαίε {εΓ- 
ἔαχ ατπια ΑΕΠΙ]]15 οοη{δοῖρθ. Ἡ. 1 91ΠΕΓ, 
Π.Ι ΥΙ. 4668---607. χρυσέα, 8υτο οτηαία, 
πῖ ἀργύρεσς, Ἠοπηεχ. ῆ. λ’. 51. 98. γείας 
εταῖ ταυ]έοχατα Ῥορι]οταπα 6ί {εΠΡΟΓΗΤά 
ορϊπῖο, Ώεος Πετοΐριας εχΗίρετε αγΏλα εχ]- 
ποῖα θὰ τες Ἰπεῖσπες ρετασεηάα». Ὁπάςε 
Ἠετοιίες ᾳποαιθ α ἀῑῑς αοοερῖ5ο ἀῑοϊέατ 
8ΤπΊα, ΑΡρο]]οάογ, 11. δ, 1]. ει ΈῬετεεις 
σαϊεαπα αὖ Ότεο, εἆ ερτίατηεπ «ΗΤά (30ἵ- 
δοη6. ν. Ἠεεῖοά. Ῥευί. 927. Ἰπίει Ιδία 
ατα Ἱπρεϊταῖς Ἰπαίσπο εταί δοιέµπι, 4 
απο νίᾶς, απος Ἰααάανϊε Ῥ. Ἐοερρεπ αἆ 
Ἠοπιος. Ἱ. ]. Ῥ. δ. Ρ. 179. Άττηα Ἰδία 6ἵ 
ἆοπο ἀοάρται ΤΗ65, απάε Ἡ. 1. γοςαπέασ 
δωρήµατα ἔνδυσα---Θετίδος. ΠἩορῄι. 

10759. ἐνδυσοῖς, Ῥτο Ἐνδυτ) ἐκ, εδῖ εχ οοἩ- 
Πθοίιιγα. 5οᾷ κεκορυθµένος, αγηιαΐτι», οοάεπα 
πποάο ἀαθϊνιτα Ρος 5ε Ἠαρεί αραιά Ἠοπις- 
ΥΗΙΏ ΡᾶδΕΤη, θέ αἷος: οἱ ἐκ απίο Θεᾶς, 
πηϊπίπηε εσέ πθοββςατΙΙΤῃ. Δωρήματα Θες 
5ατέ ὙΙτσ]]]ο ἆοπα 1ειρ, εἰ ἆοπα ρατεπέϊ. 
Ἠοπηοτ. 1Παά. Τ. 18. Τέρπετο Σ) ἐν χείρισ- 
σιν ἔχων Θεοῦ (Υ πἱσαπῇ) ἀγλαὰ δώρα. Ε)- 

Νπὸ 
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ΜΑΚΑΡΙΟΝ. 

Πρωώτας, Πηλέως ὑμεναίους. 

1080 Σὲ δ' ἐπὶ κάρα στέψουσι καλλικόμαν 

ΡΕΤΕΙΠΙΑΟΤΥ 

Τότε δα(-- 

ῥνονες τᾶς εὐπατρίδος 

Γάμου Μηρηΐδος ἔνεσαν 

1085 
ἐπῳδύς. 

Πλόκαμιν Αργεῖοι, [Λαλιὰν 

Ῥρεαμιπι. Ταπς 

Ώῃ ποδῖ]]ς 

Νετοίῖάῖς παρίῖας οε]ερτᾶταπέ, 

Ώεα ππατῖπαε, οἳ Ῥε]αῖ ἨἩγπιεπαρΙι, 

1080 Το νοτο, απῖά, Ο Ῥιο]]α2 «οτοπαῦιηί απ ρι]ο]τίοοππαπα 

0 ς.5ατῖετη οοτοηῖς τας πιο Ι]οδαΤΗΏ, 

δυτὰ ὅπλων, { ἔνδυτὸν νεορίδος, Ῥαςς]. 157. 

ἸΜοποεο, Οαία]άτα ἵπ ο Ναρι. Ρε]. εί 
Τ]εί. τηυ]έα οχ Ἠου ἈΤαδαταπα οαπ{ῖσο ν]- 
ἀθτῖ 5ιπηδίς5ο, νο] τορροχίςςο. Λ{αγκ!. 

"Ενδυτ) ἐκ 9εῶς μµατρὸς δωρήματ᾽ ἔχων] 
"Ἔνδυσα Σωρήµατα νυταί Ρίο Ῥοδία Π]α ατ- 
πια, απ εκ 'Γηειῖάϊς ἀοαὶ τηαιγῖς ἀοτιο 1π.- 
ἀπεῦραί Λολι]]ο». Ἠἱιάο Ἠοπι. Πίαά. Σ’. 

«Ἱπιδίς Ῥογέμς. 
1074. Οοπ6. Ἐ]οσίτ. 445. τδῖ Νοτεϊῖάος 

ἀϊσιπέιτ αἰζι]]55ε 'Ἠφαίσσου χρυσέων ἀκμό- 
νων µόχ ους ἀσπιστὰς σευχέων. (9ίΕΓΙΤΑ 
1ρῖά. πυπηθτις 1075. αἆ νετθα Θέτιδος, ἃς, 
Ροτεποί. ΠΗορᾖῃ. 

1075. Ἔτσικσεν ]αροί ππθίγαπη. Γαεᾖβο. 
1078. Γάμον Νηρηίδος ἔθεσαν Πρώτας, ἅο.] 

"Εθεσαν γώµον, Ι{ «)ήσομεν «)οίνην, 939. Το 

Νηρηΐδος «οπ]θερταπα οµπι Ἡοαιμίο, Νηρή- 
δων, Ι{ Δαίμονα πρῶτον Μακάρων, Βαος], 
2Τ0. οἳ ᾽Αχιλλία πρῶτον Ελλάδος, ΑΠάΤοΟ- 

1ΠαςΠ. 1241. ργἰπιῖς Ὀγοίς Ἠοται. Ερίςι. 
1, 20. 95. Ἀοηυέαχ, Σὲ δ ἐπὶ κάρα, δες. 
ααςῖ ἀῑχίςοοί, Τα]ος οταπὲ Τ]οιυίἁ]ς παρ- 
ἄα: Τα νοτο, Ο Τρµσεπία, εοτοπαΏοτίς, 
ποη υί Άροησα, 5ο ξ ὙΠοπια. ὨἨῖς εςί 
5οη5.5, οαΐῖς Ῥίαπυς: Θεά οοη5ίγςῖο- 
ΏΘΙΏ ϱ{ νΟΥΡΙΟΠΕΤΩ ΠΟΠ Ῥταίαβο ΙδίογΙπῃ, 
ἔπὶ κάρα στέφουσι καλλικόμαν πλόκαμο». 

Λ{αγᾖ. 
ἔθεσαν.] (απίοτιις ἔδαισαν. νἷά. 5αρτα ν. 

711. κόραι ἵα ν. 1069. Επεῖ]αε πιιίαίυχ Ἰη 
κοῦραι. Ῥχτωνίαί Γοτίς ἔνσω. Ἐκεππρ]α 
ἀαρίπιας αἆ Ἰ]οοίτ. ν. 1129. Μιας. 

ἔφεσαν] Οαπίετις μηίαί, Ἱερὶ ἀερετα 
ἔδαισαν, απῖα 5ωρτα ν. 707. οί αΏνῖ τεείο 
Ἱία Ἰοσίαγ. Ῥεά εἰ ἔθεσαν Πῖο τεςίε Ἱεσῖ- 
ἔαχΣ πες ἔδαισαν Ῥοϊῦιῖί Ἠῖο Ῥοχ πηθίτπα 
ρίατο. Βαγπεδ. . 

ΟΕ 5σορβαπα Ιεσοπάμπα Νηρήδων. Νηρκὶς 
3 τν 

πρώτη, νε] Νηρήδων πρώτη, θδεγγίπια οἳ γς- 
ορια Ἀεγεἰάιπι. ΠἨεαή. 

1078.5. Ωιοὰ αἆ ἔλυσανα κ ϊπεῖ, 54Πς ΠΟΠ 
ΙσΠΟΓΟ, ΟΟΟΙΥΤΟΥΟ «)ύεν γάμου, Ῥτο ὑπὲρ 
γάµω», αἲ Ἑλιίατο]μ. Ῥατα]]. Ρ. 1186. οἱ Ρ. 
189, ο. ΒίθρΗ. ἆλΙαπ, αγ. Π. ο. ΥΤΠΙ. 
ς.7. Ῥλή]οδίγα. Υπ, Αρο]οῦ. Έγαι. 1.. 
ΥΠ. ο. 17. ος 1,. ΥΠ. 9. δοὰ πθπιο πο 
Ιπ{ο]]]σοί πϊπηϊς αααοςϊίαπα ο55ο Ιδίατη Ἰος- 
ἄοποιπῃ αὖ Ιησοπίο5ο Μαδστανίο, αι 4πο- 
απο {αίοίαχ, 5ο ποπά τη ΙΠνθμ]δδε δαίµοναν 
σλωτοὺς, ηος Ἰπνοεπ]εί, πί οσο Ῥιίο. ᾖἸΝί- 
τΩΙΤΗΤΩ 5ρτα αἲ ν. 799. ]4π1 πποηΙΙπηΙς, 
πιλέναι αριιὰ Ῥοδίας 5αρε ε5οο Ἱ, {. ποιεῖν. 
Έσο πμ εππεπάο σίπε οἈιδα ρτανίοχί. 
Ἐ παπα Ῥτενοδίις ἉΠιαδσταν! αγσαπηεπίο 
οοηίτα Ἰθοίϊοπθιῃ πρωτᾶς παῖπις ρτανία 
655ο πιοπεί, αἴηιαο οχρ]ῖσαί: ϱγίποερςο ΔΝ. 
αγαπη πο. υ]ά{, αἰφαεπα 1]]ιιά σρωσῶς 
αἆ }γίπιαδ, αιιας ῑἱ εε]ευταδδεπί, παρα», 
τοιμ]]δεε, αιοά Βατηεδίας, αἆ Ὦ. ]. τθειι - 
αι. Ἐπίπινοτο Ίαπι απίρα παρας Οα- ΄ 
πτηῖ αἴηαο Ἠατπποπία ἀῑ οΠηΠοΡ οε]εῦτα- 
ναπέ, Ῥοη5σήμο πηυ]ία ἆοπα ἀαραπί. 
γιά. Αροϊιοάογ. ΙΤ. 4. 9. Ῥίπάατ. Ἐγίῃ. 
ΙΤΠΙ. 165. Γαβαπ. ΙΧ. δ. Ὠϊοάοτ. Ρίο. 
γ. 49. Ὑαἱεκεπατ. εί ΒΏατηες. αἆ Ετῖρ. 
Ῥμαπῃ./ν. 836. Πορβι. 

1079. Πρώτας,) 1 Πειάεπι γοσαί ϱγὶ- 
γπαπι ἈΝοτεῖάα, Ίος εδε οππηῖἁτα το]αιᾶ- 
τατη ρτϊηοῖρεπα: ηοἨ απίεπι Ὠας πηρίῖας 
ἀῑοῖι ρτίπια5, Ύαας ἀἡἱ οεἰεύταταπίς; Ο0α4- 
πηῖ οηίπ εἰ ΠἩατπιοπῖα Ρτίοτος εΓδηί. 
γ]άε Ῥμαπῖςς, ν. 806. Ἀαγπες. 

1050. Σὲ 2 ἐπὶ κάρα] Μα]ίτα: σὲ δὲ τί, 
Κόρα. -άἱ φιίά {6, 0 Τηπο-- Μισα. 

1080. 5. Ώε εοτοπῖ5, αιῖθα5 εί 6ροηςα: οί 
ςαογβεἴα 5ο]εῦαπέ οἴπσί, Ίατα 5αρχα ἀῑσίαπα 
ε5ί αἆ ν. 905. Ἠεϊρίως: σὲ δ' ἐπ᾽ ἰσχάρ 

ν 
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/ / -” 

Ὥστε πετραίων ἀπ' ἄντρων ἐλαοῦσαν, 
"Ορέων µόσχον ἀκήρωτον. 

/ « / λ 

Ἡρότειον αἱμᾶσσοντες λαέμον, 
Οὐ σύριγγι τραφεῖσαν, οὐ- 1085 

ὃ) εν ῥοιξδήσει 

1090 

/ 

(βουκόλων, 

Παρὰ δὲ µητέρι νυμφοκόμον 

ει ςαχεῖς εκ αη!τῖς Ργο/[εοίαπι, 

ἹΠοπίίωπα Ππίασίαπα «Γαάνοπσαπι, 

Ἠαπιαπαπα ογαρηίαπίες συ έυ5, 

1085 Νου αἆ [δέι]ώ δοππι πιαΙίαπα, πε(αε 

Αά εαπέατΏ ΡαδίΟΓΗΠΗ, 

Φοά αραιά ππαίτεΠῃ, παρ{ῖα]α 

αριᾶά αταπι.. Έδο ΠϊΠΙ] πηπίο 5οᾷ οσα 
Ἐοοβ]ετο 5ἷο οοηΏδίγο: σὲ δὲ καλλικόμαν 
στέψουσιν Αργείοι πλόκαμον ἐπὶ κάρα. Ῥι]- 
εἨτα (Ώανα) οοππα, ραῖ5 ριομηέαἁ[πῖς, 
Ύ. 5ὐρτα υ. 65]. Πορ. 

1081. γ ἁλιον] Ῥεα]σες βαλιών. 5ο. 
µόσχον, πασιίοδαπο Ίιυεπσαπι. πῖ βαλιαὶ 
λύγκες, Α]οεςι. 9095. Μαν. 

Υ ἁλιαν.] Ἐπιεπάαι Ὀεα]ΐσει βαλιάν. 
Φθᾷ αυωῖὰ αἆ πάθος [αεῖαί «οἱοΥ Ίανεπςα, 
ΏΟΗ Ιπίε]ϊσο. Τ,εσεπάιιπ Εογίε: 

πλόλαμον ᾿Αεγεῖοί γ' ἀλλίαν. 

Όρι ἆθλίαν ουπῃ σὲ, ΏΟΏ 6ΤΠ µόσχον, ϱΟΠ- 
5ιγυοίῖο 65. Μιας. 

Αργείοι γ’, ἁλιᾶν. ] Ἀεα]ῖσεχ Ἱερῖε ορ παα 
βαλιὼ», 6 5απς6 οὕτη α]ίτηα 5γ]]αῦα ἵπ Ας- 
γτῖοι πα]]απα Ἠαῦεί αοεθηίπῃ 1η 58 4Πς- 
Ἰαΐαπῃ, εγοάΙρῖ]ο ο5έ, εκ νυοςι]σ]ῖς βήτα Ῥετ 
ΕΙΤΟΥΕΠΙ αρρατιίςςε γ’; ααοά απατῃ {αεῖ]ο 
Παΐ, ΠΘΠΠΟ οδί, αὐΙ ποπ νυΙάεί. Έματα ος 
ἵπ Ταπαπα νουκίοπθτα οί πατσίπεπα τεςς- 
Ῥίτωις Ἠαπο ΠΠΕΙΙΟΓΘΙΩ ἸθοίϊοποΠῃ. «Ώαγπες. 

1081. 95. Ὑυ]σο ]εσίίιιτ ᾽Αργείοι, γ΄ ἅλιᾶν, 
(ἁλίαν Ἱαχία Ὠος {τείαπη,) βαλιὰν ρτοθαηί 
Ἠοϊδεϊωαξαίηιε Κοεμ]ογαδίη νογοῖοπο, 4105 
5641ΙΟΓ. ΒάπΠ6 ΡΓΩ{6ΙΓΕεΠΙ ἀθλίαν, αιιοά ν. 
Παησεπάμπα ο5δθί ΟΠ σὲ, ΠΟΠ ΟΙΤΗ µόσ- 
χίιον, αί Μιςστανίας οοη]οοῖε, απ, ααῖά 
εοἶοχ Ίάγεπεα {αεῖαί αἆ πάθος, ποὪ 1Πίε]- 
Ἠρῖι. Αιίαπιεη ΟΙΠΩ µόσχος ποηῦ Παβοαί 
ορίμείοΏ, «πο ογηδίασ, ποπ 1ά6ο Ρ]απε τε- 
Πϊεείεπα βαλιὼν, αί 5αρίας νοσαίασ µόσχος, 
ἔλαφος (Ἠεευ}. 88. Ἠτρρο]. 918.) πῶλος 
(Ώμες. 6δ6. ν. 5Ἴρτα ν. 9929.) οεῖ.---ἄν- 
σρων ---- ὀρέων. 1ρισ. Ταιχ. ν. 165. οἵπι- 
Ρ]Ιεἶέθί µόσχος οὐρείος. ᾿Αμήρωτος, Ἱ. 4. κα- 
Φαρὸς, Ἡ. Ἱ. 49 γῖτυ]α Ιπίασία, ασε οετνίοεπα 

ποπάσπα ςαὈπηϊςις Ἰασο. Ταἱος ν]είπια 
εἸσεραπίαχ αἆ 5αογβοῖαπα ἀῑ5 οΏετεῃ- 
ἆαπι. Ἰπ οπιπῖρας δροσίαΡαί{Ιχ σελειότης, 
1. 6. ν]εᾶπια πθς ἀεβεῦαί ε5ς5ε αστοία πες 
41ο ᾳαοευπαε πιοάο ΥΙΙοδαπα «οτρι5 Πᾶ- 
Όσιο. ὮἩ. Ἠοπιετ. Π]. α’. 66. Ἐταίετεα 
ἀερεῦαί ο55ο ἄζνξ, Ιπάοεῖ]ῖς {εττο ]1σιπῃ. 

Βσότειον, Ἡ. Ἱ. Ῥτο ἀνρώπ]νον. Σύριγξ Βσία]α 
ρασίοσῖ», ὃ. Τπίρρ. αἆ ΤΠεοσς. εἰ 5αργᾶ 
αἆ ν. 950. οί 1098. ῥοίβλησις 4 εαπία ρας- 
τοτῖς ἀῑεῖεασ {ηδααν!ῖ, σιτιἀρπίε. ΠἨορ/α. 

1087. µητέρι νυμφοκόμον ᾿Ἱναχίδαις γά- 
μον] Μαϊιεπα, Παρὰ δὲ µατέρι νυµφεκόμω, 
ναχίδαις γάμο». δεΙ αγιιᾷ πιαίγεηι 8ροπι-- 
-ογπαίγίοσπι, «ει επ «γσιυῖϊς ππογεπι : 
1 ο5ί, σὲ γώµον, ἴε, 0 Τρηϊσεπῖα, Εαέάταπα 
Ίπογεπι αλσυϊ Ατσϊνο, νε] 6ταςο, ιί ν]- 
ἀθυαίέατ. ἸἹναχίδαις αἰίσιϊ επ «γουῖς, τς 
εἰς Φίλου, αἆ αἰφιετπι ο απιῖοί, 1ΡΗ. 
Ταυτ. 59. οἷς ἐξ ᾿Ατρειδῶν, Ἠαο Εαὺῦ. 849. 
ὑπ ἐκείνοις, διῦ αἰίιο επ ίς, 1αιεῖαη. 
Ὠΐα]. ΟγεΙορ. εἰ Νερί ΤΠ 5εᾳᾳ. νείς. 
1096, 1096. Υοςες ὦγὼν εἰ Θεῶν φθόνος 

οιιπί οἸση]μσαι]οπῖς αἀπιοάμπα απηρίσιια» 
οἱ Ἱπεθγία. Θεῶν φφόνος, 58ο δἱσηϊβςαί, 
Ίδεογιπι ἵα; εί ἆἀγὼν ρεγίσιζιγι, ααεπι- 

αἀπιοάιπα νογασαχ: 5οἆ εί ποίατε Ροίθς:, 
ἀἰδογίπιεπι, οοπιἑεπιέῖο, ὅτο. εἰ φόνος, ἴπιυϊαϊία, 
οάΐιώπ, ὅο. «Ἰζαγκί. 

νυμφοκόμο.] Ἰηίετρτείαπίαχ νυ]σο: 
ζιιῶ μοπδαπι αἄογπαί. Βεά ποὮ ΤΑΤΙΤΩ 
ο5έ, ἆε Ίρδα 5ροηδα γε] 5ροηςο ἀῑοὶ, ΆἈος- 
(εν Μεά. ν. 981. νερτέροις δ' ἤδη σοαρὰ νυµ.- 
φοκομήσει: ΝΟΠΠΙΡ, Ρ. 6. νυμφοκόμοιο ταύ- 
ρου 49 {αυτο, ἘΤΟΡΕΕ τρίο Τά. Ρ. 66. 
νυμφοκόμω τυφῶν. ΥΕΤΗΠΠ νυμφοκόμον, 
Ἠωπο 5εΠδΗ Ἠαβεῃς, ΕΠΙ γάµον εοπ]απρὶῖ 
Ῥυάυτη θδί. Ίμερο ϊβῖωτ: 

Νῃπδ 
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Ἰναχέδαις γάμων. 
Ποῦ τὸ τᾶς αἰδοὺς, 

9λ λ .. 5 .” / / 
Ἡ το τᾶς ἀρετᾶς δύνωσιν έχει 1090 

1096 

/ 

Σ»ένεμ τι πρόσωπο» 
σν1 / Δ λ ”/ ”/ 

Οπότε το μὲν ἄσεπτον εχει 
Δύναμυ, ἆ ὃ ἀρετὰ κατόπισγεν 

Θνατοῖς ἀμελεῖται, 
3 / Ν ΄ .»,. 

Ανομία δὲ νομων κρατεί» 1005 
1100 

Καὶ κομὸς ἀγὼν (βροτοῖς, 

Μή τις «εῶν φρόνος ἔλλη; 

ἸπασλΙάϊς Ῥταπαίαπη, 

Ὀ ΕΙ πυηο ριάἰοῖᾶας, 

1090 Αα νῖπυεῖς Ἠαῦεί νίπι, 

Όϊ Ροδί: αΠφῖά, 5ροοῖος2 

Ωιαπάο ἱππρῖείας ᾳυ]άεπα αῦοί πιασπανι 

γπη, νἰτές νετο, Ῥονμαδίέα 

Α πποτία]θας, ποσΗρῖ(ωχ, 
1095 π]ᾳμῖίας νετο υ]πεῖί Ἱερος, 

Έτ οοπηπη πο ρετίσυ]ητω πιογία]θις ὑπρεπάεί, 
Νο ᾳυα ἀεογαπα ἔμδος ἵγα Ιπναᾶαί, 

νυμφοκόμιον 

Ἰναχίδαις γ᾿ ἆθλον, 

νυμφοκόμον ὦθλον, οεγίαηιἰπί ργαπειηι 
ιημείαίο. ισα. 

11ερ. νυμφόκομον Τείταςίο αοοθηέιι, »υµε- 

φόκοµος γάμος, Ἡ. Ἱ. εδ ριο]]α τπαγαπςα, 
ασ ἓν ση νυμφεύσε, ἐπ πρ, οιγαίή, 
οοζέγ, {ο πιιέγἰίαπι α πιαίγο οὐ ὔιε, μὲ 
65δεν Ιπασλίάαγιι αἰἱοιέ εοπ]ισίὔπ, Ἡ. 6. 
οοπ)ιως, ἐι πι ἐἶς εἰ ὑπδίαγ πιαρἐῶ οιιγαπάα. 

εἰς]. 
Κοευ]οτας νοτιῖε: δοπάετη Όοπ ἀεγ 

4 μεν σπιν ελγεπυοίεπ ἩἨοολ]πεί, εἴποπι 
ἄεν Ιπασλίάει δεκπιπά. ἍἸπασλις Ά]ας 
Οοσαπῖ αἴηαο αμοίος σεηίῖε Γθριπα Αχσο- 
Πάϊς απφιςειπιοταπη.  . ΑΡο]]οᾶος. 
ΒΙΡΙ. ΤΗ. 1. εἰ ΠΠ, Ἠογπῖϊ Ταῦῦ. Ο6πεα]. 
αἆ ευπάρπη Έ. ΤΠ. Νοι. 1017. Ηορῄη. 

1089. 5. ο αάϊοῖαπα ΟΠοσῖ θε ΙΓ. σου σὸ 
πρόσωπον σᾶς ἀρεσᾶς ---- δύναμιν ἔχει ὁπόσε 
τὸ ἄσ. ἔλει δν. Ὀῦὶ Ροίεςι ἵππασο ({Α- 
εἶες) Ριάοτίς ----νίτι Ἠαβογο, οἱ Ππηρίοίας 
νίπι Ἠαροί ς, χερηαϊ. Αἰδὼς Ρυάοί, 56Π5ι5 
ΤΟΠ. σὸ ἄσεπσον, φὸ ἀσεβέι. ἈΒαος]ι, 878. 
᾽Αμελεῖσαι κατόπισθεν τε]είεατ, πορ]σίεας, 
Έπατε πιἰηίπαε Ἱορεπάυτα ουτα Μιερτανίο: 

ἢ τὸ τῶᾶς ἀρετᾶς λύμασιν ἔξει 

σ»)ένος ἀντιπρόσωτον, 
΄ / ” ΄ 

ὁτότε τὰ μὲν ἄσεπτ' ἀνέχει 

δύναµως, ἆ δ) ἀρετὰ Ζατότισ3εν ---- 

ΩΠοΓδπῃ δία, Ὠἶδῖ οσίεπάας Ιπροπῖϊ φροςῖ- 
ππεη” (αίετοφιιῖπ ΠΟΠ Ισποτο στὸ σῇς σύ- 
χε, τὸ τᾶς ἄρετῶς 6556 Ῥο55ο ΡΓο βἰπηρ]]οῖ 
ἡ σύχη, ἡ ἀρετὴν Ἡτ Α]οος. 801. εί Ῥου- 
ΡΗΥΤ. 4ε Αὐριίπεπι. Ι. 51. εἴ ΙαὈοπίοτ αᾱ- 
ΙΙ εγεπη, ἱ αμῖ πθοθρρατίιτα Ῥημίατεί, 
αἰῑαά νοσαῦι]απῃ, Ῥτο ν. πρόσωπον, 4αοά 
ἴππιεῃ παϊῖ πο Ἱία νιάείωτ, Πορ]. 

1090. Τιοεσεπάιπα {οτίο : 

"Η τὸ τᾶς ἀρετῶς λύµωσι ἔξε 

Σένος ἀντιπεόσωπονν 

"Οπότε τὰ μὲν ἄσεπτ᾽ ἀνέχει 

Δύναμις, ἆ δ᾽ ἀειτὰ χατόπισ-εν ---- 

σὸ σᾶῶν ἀρετῶς, υὨί σὸ σης τύχης, Α]ερεί. 
801. τὸ σῆς σαρκοφαγίας, ΕΟΙΡΗΥΧ. ἆο ΑΡ. 
πεπί. 1. δ1. ΛἸιςα. 
1095. Ανομία, οἹπηρ]]οῖίοτ ε»ί νἰο]αβο]οσίς, 

5οἆ πιπο Ἱ, 4. ΑΠίΕΩ σὸ ὥσεστον, Ἱπηρῖείας. 
Ἱπηρτοῦί Ἠοπαῖπος Ώηυ]]α5 Ίεμες οιιγαπί. 
ἀγὼν οετίβπεΏ, 5εἀ εί ἀῑδοτίππεη, η ααοά 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ. 6607 

ΑΒαῦΌΜΕΝΤΟΙΜ Αοτύ» ΟὔΙΝΤΙ. 

6Η ΥΤΑΜΝΕΣΤΕΑ, οργίῖογ [αοία οοπβΙ] ἆθ πιαείαπᾶα Τρηϊσοεηία, τπαγίέαπα η1] ἐα]ο 5πςρ]- 

σπίθα ἆθ ἐεπιοτατῖο αιδα τεάατσι]ές οί α βΙία οπράο ἀε]ιοτέαέιγ. ΟµπἵἩ Τρ]ήσοπία πα Άητι- 

κῶς θἀπποάμπι 5πα Ῥαε]ίαγΙ 5ἰπαρ]οϊαίε ραΐτευι ασργεάϊέατ, Ῥτο γΙία 5 απ οχογαίητα. 

Ἠ1ε πῖ]] πιοίας, «πἱραπα  οπιπεπι ἵπ ΟγαοογΙπῃ οχεγοϊέαπα το]]οΙέ, α ο ἱρας αἆ οσάθπι Ρο»- 

οεραίασ, Ῥγο ἱπιρείταπὰα Ὠεπηρε, εκ ΟΓαουῇ! Ίσ58, η Ττο]απα πανἰραί]οπθς 4πογπι ἀθογείο 
56 πθο Γεβίδίεγτο Ρο55ε, πος τε]]ε; αίᾳπε Ίου ἀῑείο, αὈῖε, 

αποπέαγ, 
1ρπ]ροπία ΏδΙΠ 8 1πα πηῖδοτε 

Αομί]ες Ο]γίαπιπεσίτα τοπαπέῖαί, 5ε, ἆππα ρε] ρατίες ἀείεπάθτοί, ἵπ νησβ 
4ΙβΒοΓΙπΙΘῃ. [αῇοε ἀποίαπις π]λΙ]οπιίπις 5ο Ῥο]σδέας, ας οααδαη αίῖαπι 5α1 εαρῖεῖς ροτίεπ]ο 

ἀθίεπδιγιπῃ. Ἰρμὶροπία Ροΐ]α5 9ε {αἰοίηγ π]έτο γε]]ᾳ οεσπιΡεΓεΕ, {πι πεπιρο οἱ ραΐἰσῖαε Ἱ]- 

Ῥεταπάα» 5(πάϊο αἀάποία: ἈΠαίΐτεπι Ίπδαρες Πογέαέατ, αξ Ἰενῖας Ἠαπο τεπι {εταί» 5ο οηἵπη ϱ8- 

ες Ποποτίῇεο ργο ἄτεροῖα ποτ. Ῥτοϊπάο Ἰαρεί {απα]ας ας οοπή{ες, ἀιῑπι ο αγαπα ἀποϊέας, 

{απδίας οπιπα(ἶοπες εί Ἠγπιπος ἨὨϊαποαρ ἀσορτο. Όπογας 1]]απι Ιααὰς ρτοδδαΙέας, οί Γΐοπερ 

{ατογειῃ εΓμα ταοος εοποίΜατο πἰἶέατ. ἈΝαπθις Ο]γίαπιηεδίτας πατγαί, αποπιοάο 1ρΗ16ε- 

π]ᾶ, ἆππα α 5αετ]βοπ]ο Ἱπππο]ατοίασ, εναπιιογῖέ, ἵη 4εοδ, αἱ νΙἀεραέατ, ἐταηθ]αία, οθγτα 1η εἶας 

Ίοσυπῃ βαὐφέπία. Ὀί ροδί απίοπῃ αρραγα]ί, Ίρεα Τρλρεηία ταρία εγαί α Ὀίαπα ἵπ Ταπτος. 

αγεπη Φογτηίσαρς αδὶ Πλας 5αοετἀος {ποία εδ. Ἠππο παπέῖαπη εἰ 1ρ8ο ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠ οΟΠΗΓ- 

πιαῖ, πε παίεγ ἀπριίατεί,. Ἐ{ Ιήπο ναἰε αχοτί ἀῑοίο, ἴ]]ε 5ε οχροεἀ]εῖοπῖ 8158 αοο]ησῖές Ί]α 

ἂἆ Άγοσος τεργεδδυτα. 

ΚΛ. Ἐξδηλδον οίκων προσκοπουρένη πόσιν, 

νψ. Ἐσϊνί ες αἀϊθις, Ῥτοδρεοίαγα αΓΙΗΤΗ, 

αΠηυῖς οργίαπἆο νεπῖέ,. Κοινὸς, ---- δι Ἡο- 
πηῖΏες ΟΠΊΠΘΣ ἵπ Ροτίοι]α Ιποιάμηΐ, νε], αᾱ- 
Ὑείδα5 5επηθί Ἰπνίοεπα ἀϊπιίσαπί. Πορ[η. 

1097. Φλόνος] Ῥεα]σευ φόβος Ἰερῖε, 5ε4 
ΠΟΠ, υί πα]Βῖ ν]ἀθίιατ, θᾳ16 Ῥ6πθ. Ἰαγπιεδ. 

Ἠεῖδκ. επιεπάαί φίβος, Ἠου 56Π5Η: {4 
τπίοε ασιτιέ εἰιαεπίφιε ᾖοπιϊπεδ, ιε φιῖς 
Ίώιφμαπι ἰἴπιογ ἀεογιπι απιῖπιο {μδογιπι 
δµύεαί. Ἀεε].. 

Ὑστίο: ΑΕ φιῖᾷ αἱέ, φιιοά αῑίς ἴπυίάεαπιξ. 
Ἠοο νο]αῖε Ροδία: Τα οπιηία οχ Ῥγορχίο 
ασυπί Ἠοπαίπος ατὈϊσίο, εί αἆ οοπιπιοάμπα 
Ῥτίναίαπα τοεβετυηέ, αέ 5ἳρί Ώου Ῥγοροςι]ςςθ 
νἰάραπητυγ, πε ἀῑῑς αἰ]ᾳαῖά τεΗπααθπέ, ααοά 

8 5ο Ἱην]άοτί ροβδῖ ΙΠεαίή. 
Μή σις 9 εῶν φθόνος ἔλδητ] Νε αυ Ἰην]- 

ἀἷα ἀεοτιτα γεηίαί. Θεά φθόνος οίἵατη ο5ί 
γα. Νο Ίτα 5. νἰπᾷϊεία ἆροτατ (Νεπιε- 
5ἱς) νεηίαί, 1. 6. ης ἆ ἴρςος ι]οϊδεαηέατ. 
δις {οτίο Ιοσπτιτ, ν. φθόνος Ἠεειῦ, γ. 
3868. αρί 9εβο]. ααθράαπα ἆθ Ἡ. ν. ποίανῖε 
εί ἀϊδοτίταρη ΙΠίθγ Ἠου δὲ µέωψιν «οη5ίῖ- 
ας. Ἐοεμ]ετις ἆπο αἱάπια πιεπηῦτα ία 
εοπ]απχίέ αίηι τεάάϊάΙε: 0ο ---- επι Όεγ- 
ἀεγθίεπιΜεπιδε]λεπιρᾳεδε]{εο]εέ γεἰσλ οητιε Ώνε]εή’ 
αἱ Ἡαομε ἀε Οωμον ἀγομ. . δήρΙίπις 
είς Ἱπίετργείαέατ: ὈὈῖ Ἰοποδά εί νἰτιαιῖς 

ἀεοις ρτοου]ολίΗσ, Ώθοθςςθ θδί ἴΤες Ιδίας 
{θίεγεῖτηας Ρεσίο5 τασπατε, Ἱππρίείαίεπη, ΥΙπα 
εί Ιεσιπῃ ΟΡΡΙΕΡΣΙΟΠΕΠΙ, 5ἶἴνο Ποθηβαπῃ. 
Ὁπάο ἵτα ἀεῖ, οεγίαππᾳἁθ οχΙΗΗΤΩ «0Π56- 
αυυηίαχ,. Πορ. 

«1098. προσκοπουµένη πόσῳ,] (0ο. Ο. 
προσσκοσουµένη, Ὁϊ προσσηµαίνειν, θιοᾶ εχ 
Ατρίοίεἰε οἶίαί Βιάορις (τσ, 11ης. Ρ. 668. 
προσσαΐνω, «Ἐ5εΏγ]. Ἐτοπηεί], 894. εἰ Νο8- 
{ον ΗΙρρο]. 666. απροσσέθειν, 395εῃγ]. Βερε, 
Τπεῦυ. 1051. Ὠϊΐνειςο 5εΏδι νοΓΗ(χ προ- 
σκοπούµενος τὸ σὸν, Ν[εά. 461. {πιο οοΊπΙΠιοᾶῖο 
Ῥγοδρίοεπδ. ΏοὮ τες {4π1θΠ, ΟΡΙΠΟΥ: 
5εᾷ, }γαυἰάεπδ {μαπι οοπιαἰίοπεπι, Έααπα 
5έαέμπα {η οχ]]ῖο, αοά 56εµπα ππα]α ταυ]{α 
{ρι, Ἀοπ ρυΐο πιυ]ία 655ε νεχρα ἄταςα 
ἃ σ Ἱποῖρίεηίία 4165 Ώου πιοἆο οοπηροπΠ- 
ασ. ας ΟΙψιβπιπεξίσα, ᾖγοβρεοέιγα 
πιαγἰτιπι, ααεπιαάπιοάἅτα 4, οµση αάγεῃ.- 
ας α]οσ]α5 οωρῖἀρ οχδρεοίαίατ. ΟΠοσπα 
αἱ]οαιήέας, Ὁ. 1100. Ῥσο δακρύοισί 3”, 
πηβ]]εΠα δακρύοισι δ’, αιῖα πμ ποῦ αἆλυς 
Ἠᾳιθί, 9) νε] σε α5υχραίΗπι ε556ε φπαπάο 
ΏρΠ «οηπιθοιῖς. Λ4{αγκῖ. 

σροσποπουμένη] 1489. Ῥ. προσσκοπουµένη. 
Λ4πιςς. 

1099, Χρόνιον ἀπόντα,] Μιέιπα ἐεηροχής 
ΝΠπ4 
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Ἄρονιον ἀποντα, κἀκλελοισότα στεγας' 

ἩΩμιπτκοτ 

Τ106 

1100 Ἐν δακρ ύοισί 3 ἡ τάλαμα παῖς ἐμῆ, 

Πολλὰς ίσα μεταξολᾶς ὀδυρμάτων, 

Θάνατον ἆ ἀπούσασ, ὃν πατήρ [Δουλεύεται, 
Μνήμην δ᾽ ὦρ εἰ χον πλησίον [Λεθηκότος 
Α / 0δ᾽ εἶ 5 ων -- ο ” / 

γαμέμνονος τουδ’, ος επ τοῖς αυτου τέκνοις 
᾿ ; ; ολ αν οἰς ’ 
Ανοσια πράσσων αυτίχ, ευρενήσεται. 1105. 

1110 

.τ, Λήδας 3 γθνεθλο, ἐν καλώ σ ἔξω δόριων 

Εύρηχ,, ο είπω παρθένου χοεῖς λόγους, 

Οὓς οὐ» ἀκούειυ τὰς γαμουμένας πρέπει. 

ΚΔ. Τί δ ἐστιν, οὗ σοι Καιρος ἀντιλάζνται; 

ΩυΙ ἷα αἀθςί, εί τε]αι]{ αάθς: 

1100 

1115 

Έτ τηρα Π]ία πηῖσοτα ἵπ Ἰαεμτγπηῖς οςέ; 

Ἐπηϊέίεης τη]ίας νατίαίῖοπες σεπηΙἑαΙπῃ, 

Ῥορίαπαπα αὐάϊνιι ἆς πποτίθ, αµαπη Ῥαΐος ΠΙΟΗΜΗΥ, 

Ἐοοῖ αιι{είΏ ΠΠΕΠΙΙΟΠΟΙΑ ρτορε ασε οεπεῖς 

Δραπιεπηποηῖ5 Ἠυ]α5, αἱ αἀάνοεγδις Ἠροτος 5105 

1105 Ἱπηρία [αεῖοις πηοκ ἀερτοποπάσρειγ. 

σα. Ο Τ,εάα ρτο]ο-, ορροχίαπο {6 οχίτα ἀοπΙΙΠΗ 

Τηνεπίο, αἱ ἀῑσαπα 5οοχδίπα α ν]τσίπο νοτβα, 

Ου ποπ ἀοσοί αιάϊγο παρέυτα», 

οἵψ. Ωωἱάπαπα 14 εδί, εα]α5 ορρογιη]ίας ΕΜ] Ίσα Ἱπουπηβῖε2 

«ραπα Ῥγαίοτ]αρδΙπα οδί, οχ 4ιιο πο α]- 
Γυή. ὗ. ες αδα Ἡ. ν. ους οὔρογνανίτηιι5 
αἆ Ογε]ορ. ν. 548. Ρ. 104. 5ᾳ.---θαρτα ν. 
46. ΑΡΕΠΙΟΠΙΠΟΠ ἀῑσσμαί, 5ο νε]]ε 
Οα]ο]απίθιη αιιάτογο αἴηας ΟΥ ο ϱᾷ 
4ο τε εο]]οφυῖ. ΠορΓη. 

1101. 56. μεταβολὰς ὀδυρμάτων,] ἉΠιία- 

έἴοπος φπθγε]αγΙτη, Ἱ. 6. γατῖας πηυ]ίαδηιιο 
ο υπάσης 41ογθ]ᾶ5. μνήμνην---παρς Πα 5ιαΏί 
εχρ]απαπάα: «απ νοπῖί ΑΡαΠΙΟΙΙΠΟΠ, ο- 
Ία5 πποο Γοοἳ ΠΠΕΠΙΙΟΠΘΤΩ, 4 στα 41 9γθ- 
Ῥαπῃ,---πποχ οδίεπἀθἰ 5905 ετιάε]ετη εΓσα 
ΏΠαΤη, ᾿Ανόσια πρώσσω», Ἱπηρ]ὰς5 6ΠΙΠω οσε 

Ραΐετ, αι Β]ίαπα οεσἷάὰ. Πορήπ. 
1106. 95. ἓν καλῶ αΠδί εὐκαίρως. ᾿Αντι- 

λάζνται -- ἀντιλάζεσθαι θἳ ἀντιλάζυσθαι 
εδί Ἱ. 4. ἀντιλαμβάνισθα.  Ὁ. Ἀεμο]. 

Οτοςί. 446. Τ44. ἨἈαπι λάξεμαι οἱ λόζυ- 
μαι εδί Ἱ.ς. λαμβάνω, αἴεταπη ἀθι]ναίιτ 

α λάζω, αΠίεγΙπῃ α λάζυµι. . Βεμο]. αἆ 
Ἠεουὴῦ. 64. «πε οα5ἡσαν]έ Ῥαγποςῖις αἆ 
ῬαςςἨ. 449. «αι Ἡ. ]. επῖε νετίεπάωπη : 
Φιᾶ εδ, «ιιοά εἱδί οεσαδίο ἐεπιροτίδ «οπι- 

ποάαί ἕ φιιοά ορρογίιόιε σιιδεἰρία» ὃ Χέρι- 
βες, Υ. 5ΗΡΓΑ, ν. 675. 956. Ὠο.ν. εὔτρεπί- 

ζεσθαι Ρ]υτα τησ] αἆ (γε]ορ. 214. Ηορ[α. 
1119. πυρ καθάρειον ἐκ χεῶ»)] Ἐκ ἀοοςί 

0ο4. Α. πάς αἀριτυΙέαχ πρ κα»λάρσιον 
χερῶ. Ὑἱάες ν. 1471. Ἠε]επ. 869, 
Ἠετο. Επτ. 959, Καθάρσιον 4ποφαο οοηῇί- 
οι ΓΙεγδοπς5 Ὑογίδίτη. 1]. δ. εί Παϊρκις. 

Λ/αγΚ. 
καθάρεον] ἸΜατκ]απάμς καβάρσιον Ἱορῖε 

αἆ Ευτῖρίά, ΒρΡΙ. 1991. Ῥου. 
καώειον] Ορίπηο Ῥϊετοοπις Ὑεγῖδῖη]. 

Ῥ. 66. “ Ευπρῖάες τε]αιεταί: απὂρ χα- 
)άρσιον. ν]ά. ν. 1471. ΤρηΗϊσ. Ταυτ. 1926. 
Ἠε]εῃ. 869. Ἠετειι]. ν. 999. 959.” Τη 
Μ. ἀεεςί ἐκ, αη4ο {αεῖας σσὺρ, κα.άρσιον 
χερον. «3ήτιςδο. 

Προχύται σε βάλλειν πρ κα.άρειον ἔ ἐν 
χερῶν,] Ὑἱάε Ῥοςί αά ν. 1471.  Εί 5ωρτα 
αᾱ ν. 96δ. Ἠατπεδ. 

Ώοε ςαοπΙβοῖῖδ, 4 απίο πυρίας 5ο]θ- 
Ραπί οΠειῃ Ὠϊαπα, ν. 5µρτα αἆ ν. 459. 
πίπτειν Ὀεπε ἀς υ]εἶπαῖς, αι. πηππο]απέυχ 
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1110 ΑΓ, Ἔνπεμπε παΐδα δωμάτων πατβὸς μέτω, 
Ὡς χέθνιθες πάρεισιν ηὐτρεσισμέναι, 

Προχύται σε βάλλευ πυρ καφάρσιον χεών 

Μόσχοι σε, πρὸ γάμων ἃς «γεᾷ πεσεῖν χρεὼν 
᾿Αρτέμιδι Μέλωνος αἵμμωτος ῥυσήματα. 1190 

1115 ΚΔ. Τοις ὀνόμασιν μον εὖ λέγεις, τὼ δε έθγα σου 

Οὐκ οἱδ', ὅπως χρή μ. ὀνομάσασαν,. εὐ λέγεμ. 

Χωρει δε Ὕὀύγατερ» ἐκτός" οἴσθα γὰρ πωτρὸς 
ΤΙάντως ἆ μέλλει, χὺπὸ τοις πέσλοις ὤγε 

Λαξοῦσ ᾿Ορέστην, σὸν κασίγνητον, τέκνου, 1195 
1190 Ἴδου πάρεστι ἠδε πει αρχουσά σοί. 

1110 σα. Μια β]απα υπ ραίχε εχ σάϊδιις, 

Οµἷα 5αοΓα 40πα αἀθςί ραταία, 

Έτ πηο]α; 5αἱδα, ι{ εκ ππαπίδις οοπ/]οἴαπέιχ 1η Ισησπα 5ίγα]σίη, 

Έτ Ἱάνοποα, ααας απίο παρίίας οροσίεί ππαείατῖ ἆθα; 

Ῥίαπα, πῖστα σαησυ]ηῖς οχρῖτα(ῖθηςς, 

1115 (ἶψ. Νοτοῖς ααἱάσπα Ῥεπε ἀῑσῖ5, 5οᾷ ἔαοία {αα 

Ἠαιιά 5εἵο, ᾳἀοπιοάο οροτίθαί πο ποπαϊπαηίετη τοσίο ἀῑσρτο, 

Ἐ)Σ! νετο, Πα, Φοῖδ επῖπα ραΐσῖς 

Οπιπία, αασομπαιθ πποΗίυσΣ δέ 5ηῦ ρορ]ῖς αἴετ 

Αβδυπιρίαπα Οχτοδίοπη έάάπΏ {Γαίτοπα, β]ία. 

1190 Ἐνσεε αἀεςί Ίο οὐίθππρετανς 81: 

| Φυσήματα --- 4σλ εαπσυϊπεπι οχμα]απί. Επσιϊ Ροίοςί, Χώρε ε, δὲ, ύγατερ, ἐκσδρ, 
Ἱ Βομι]]θγις νοτῖς: ἴπι Πίιωίε γωε]οῖιᾶ. (5- (σα γὰς πασβὸς, γαι σσατὴρ, Πών»’ ὅσα γα 
| {ΘΥΙΠΑ Ὠθβοῖο απ τεοίο Ἰουβ]οτας 1]]ιιά μέλλει) χ’ ὑποὸ τοῖς, διο. ΠΙών9᾽ ὅσα γε μέλλει, 

µεσα π. υ. 1110. χοάιἀενΙε: ]ιαθ ἀεῖπε οπιυπία φις ἀοίῦιαίν 5ο. {406Ι6. Οοά. Α. 
| Τουλίεγ αἰούῃι πι ἄθεπι Ταίογ αιδ ἄθπι οπη]ῖεδε, Ἐοτίθ σὺ Τρί οἶἵπα θα1ς αέ Ῥμος- 
| Παιιδε σε]ιοπ. Ἐοίῖας Π]αά ἐκπεμπε ριῶς- πῖςδ,. 709, εἰ Πείεῃ, 1419. ΠάνΟ᾽ ὅσα 
η παπίοτ οδί αεοϊρἰεπάιῃ, «ἄγεθδδε Β]απα 6 Θαρρ]ο, 1186. Τε, απίε χ ὑπὸ, πιοίτατα 

ἆοππο, τέ πιο ροπιϊεέιι, ὨΒΤΩ Ῥιθ]]ο 5οἱα οοττιπωρῖ,. Ματ. 
νεγςατῖ 5ο]οδαπί αριιά αποῖ]]ας δί πηᾶίχοΠΗ. πατρὸς] ΟαΠίοΓ5 πάρος, πι] Ὡοσθςθ]- 

' ὀνόριασιν, λόγοις. Πορ. ἰαίθ, Βρες οδέ ργαροδ]οπῖ5 περὶ, ετ- 
[ 1116. εὖ λέγεω» Ἰ 1)ο[επάϊέαχ πλα](15 Ίο- Ία5 ῬΡ]αδου]α εχεπρί]α ἀθάῖι Ταπηρετίιι5 

«οἵδ, ηΟΠ ΟΠ εὐλογεῖν Ετῖρίιαϊς. οπ]ρίι- ἎἌος αἆ νοσσΠῃ. Μις. 

ο μη ορ αλλο σαωι οἴσθαω γὰρ πατρὸς] Οαπίεγις τοςείθ, Ἡΐ 
ο λφ,] Αὐῶἆθπα τσ. 1119. ππβίες η γ]άσίων, πάρος Ιθοῖι «Ίαγπεν. 

ενοσαί β]ῖαπα ο ἆοππο, εαπ](ε ]1μεί Οτες- Ἱ 
ἴθπα 66ο αἀάιισοιςε, 6ο οπῖπι γο]θραί ἷ- Ἠεαιὴ. εἰῖαπα γε] πατρὸς αὖ οπηῖδδα Ρτα»- 

Ρο5. περὶ Ῥοπάργε οτθαῖε, νεἰ 5υὐαιιάῖετι - | πι] ραίγῖς αΠΙΠΩΙΠΙ 6ΟΠΗΠΠΟΥΟΥΘ. ὃ. 1190. 
| 56 1ητδι5 αἆ ΑσαπΙΕΠΩΠΟΠΕΠΙ οοηΥΘΓΗΙΕ. ἆωπῃ ο8Π5εί τὰ πρώγµατα, αμοά εκ ὢ τε- 

προ ρις 

1ο] νλο Ροίαέυτ. 3Ἀεοί. 

1117. Χώρει δὲ, θύγασερ, ἐ ἐκσός. οἶσθα γὰρ πατρὸς, 5ο. περὶ τεὶ πράγματα, ααοάἀ εκ 
πωτρὸς Πάντως ἃ μέλλει γε; 3 ὑπό.] Οαη- ἃ τερείεπάμπα, πειια αβίαιτ ορι5 ο5ί, τί 
16ΓΙ5 ]εσῖε φάρος Ῥτο πατρὸς, Ῥτοραπίε οι {η ΟαΠίεΓΟ ΡΙΟ πατρὸς ]εσαππιι5 πάρος. 

| Ῥαχησρείο. Θθ6ᾷ ἁπλδΙίο απ Πώντως τεείθ Πορῄ. 
| Ἠπρεαίι. Τους Ίοσυιμς Ἱέα {οτίε Ἱερῖ εί ἀῑς- 1118. Πάντως ἃ μίλλι γε] Πας εὐτα 



στο ΕτΤΕΙΤΠΙΔΟΥΧ 

Τὰ ὃ ἀλλ ἐγὼ πθὸ σῆσδε, κἀμιαυτής φβάσω. 

αϊτ, Τέκνον σί κλάει; οὐδ ε9 ὑδέως ὁ ὀράς» 

Ἐίς γῆν ὃ ε ἐξείσασ᾽ όμμιαν πρόσλ’ έχεις πέπλους» 

1Φ, ὧευ. σίν ἂν λόβοιμη τών έμμὼν ἀρχὴν χακών 

1195 "Απασι γὰρ πέωτοισι χεήσασθαι πάρα» 1191 

Κάν ὑστάτοισι κἀν μάσοισι πωταχου. 

Αα νοτο Ῥγο ας 6ί πηεῖρσα 65ο ἀϊσαπῃ. 

σα. Εἰία, αυῖά ες 2 πε(ιο ΜΙ]ατίέες τας δροείας απηρΗας, 

Βεὰ νυ]ία ἵη ἑεττατα ἀεβχο, Θ6Ι1Π1 ρορ]ῖς οὐ]εοβῖς νε]ας. 

1). Ἠει. 

11925 Οπιπῖρις επῖπα σαι 4 ρηπηῖς, 

Έτ ρορίτεπηῖ» εί τηεα1ῖς οἱ αΡρίαιθ. 

τηείτὶ Ἱερῖοις αρεγεῖρείηε ραρπαπ{. Ἰοσο 
Ισῖευτ: σάνὪ, ἴσα γε µίλλε. Μιας. 

Ίμορε, ἅ μέλλε, χ ὑπὸ, αι ἅ μένω σε 
χ᾿ ὑπό. εδ, 

Ἐφυίάειη τηα]ο Μικρτανῖωη 5εηι]. 
Ύυ]ρο επίτη Ἱερεθαίυγ: πάντως, ἃ μέλλει 
γε--- πέπλο. Ῥο]εραπί οπῖπ ρυε]]α: ἵπ- 
{αηίε» 1η νεσίε (πέσλῳ) ΡοΓίΑΓΕ, Τμ )αρ- 
κε Ῥτορτίε σγείεσαι σῷ ἄρχοντη 5. Χέ- 

λεύοντ, (ν. ΑΙΠΙΠΙΟΠ.) Ἠΐπο οπηπίπο οῦθ- 
ἀϊτο. Ὁ. ΑὐτοςοἩ. αἆ 9 εμγ]. ρ. 94. 
Ἠοουττῖϊ Ἡ. ν. αφαοιῖες ἵηπ Ηρτῖς Ν. Ἐ. 
ν. ἵη Λει. ν. 99. χχνῇ. 9]. Μομ/. 

119] πρὸ τησδε, χάμαντης φρώσω.] Ἐχ- 

εππρ]ατία Ἠαῦθηί πρὸ, πῇσδε, 4αοά πο]αί 
παυίατο. νἰά. ν. 1901. ΛλΜαγμί. 

πρὸ τη»Σε] Τα ορείτηε ἨῬατποείως. Εά. 
Α]ά. εἰ 55. πρὸς σησδε. ἡΜιμρ. 

πρὸ τ7σὸδε,] Τα Ίεμο Ῥτο οοτγρίο πρὸς, 
αμοά Ῥτίως ουπευαι. Ἀαγπες. 

πρὸ τῇσδε,] 9ἱε Ρτο υυ]ραίο πρὸς τ. ηαοὰ 
οἳ 8. Ἡ. Ἀεππθεγος τοθροταί εχ Α]άϊπα, 
οἱ Μ55. Ἠαῦεηί, 5εἆ οπποπἀανοταί Ώαχπο- 
εἶας, 4 επ 4µοηιε θοημῖίαχ Μυβσταν. ---- 
1,εείίοηθεπα Ἠοδίταπη (πθηίυγ Πεϊθίεῖις αἲ- 
αὖε Ἠεαιδίας, αμῖ ααϊάεπα Πα γετῖε: ια 
Μις εἰ πιεί ὑπίεγεδί οί. Ανετίοτε οηῖπα 
ευρίεῦαι (για πιηρείτα οφράεπα β]] ρεςεῖ- 
πωαπη. Ἠομβη. 
1199. οὖδε 3 ἡδίως ὅὁ δράε .] ΟΡίποτ, οὐδ. 

ἡλέως ὰ ὁρᾶς, Εἰς γΏν---πέπλονε ι 1Π 

σοὰ Ο. Ιεσίταχ ονδ ε9’, 6ὲ Ἱία Ἠεϊσκίας. 
ἵη Α. ἀθεςί πρ/σὸ. Ματ. 

1199.5. Πας οπιπ]ᾶ Ιπίοτοραίῖνε ἆἷ- 
ουπίυτ,. Πεαίή. 

Τρη]σοπῖα οσι]ῖς ἵπ ἵοττατη ἀθβχῖς Ἰα- 
οτἴπιας {ωπάςης εἰ Οτεξίεπα Ῥοτίαης ϱ ἀο- 
1ηο, 5. Ῥοῦμ5 (επίοτῖο, ἆαο πμης {απαιαπα 

Ωιοἆπαπι ΠΠδογωπαι πια]ογΠῃ 5πηατα εχοτάἴαπη 2 

ἀοππο ποραίυχ, εστεάϊἹίαχ, Ῥορίοηιε (ορίί 
οσµ]ο5. Πορ. 

1195. ἐρεσασα] Ἰπεβπαη», ἀθβρεῃ». 
Βὶο ἐρείδειν φόβην, που]. 675. ΊἈΝαπα ἔρεί- 
δεν αάΠΙΡείιγ ῬΓο σσηρίζειν, Ἱπᾶρετε, Ετηι]- 
(ος Γματε. Ἑκρτίπηϊίαχ Ἠϊο νΥεβεππεης 
ἀο]ογ. δίο Μοά. ν. 97.5. Ἠορβι. 

ἐρείδεν] Νοπ οί Ἱπβσετο, Εεπηϊίοι Γι]- 
εἴχε, 5εὰ επρ]ϊοιίοι «οἱοσατο, Ῥοπετο, 
αἀππονετο. ὃ. Ἐτπερ, α (αἱπα, Ἡ. ἵπ 
Τε]. 190. 154. ειπἀεπιαο ἵπ (οβδαγ. 
Ῥο]γῦ. Οαςαυβοῃ. αἆ Ῥο]γὺ. Ρ. 146. ἸΜο- 
ΤΗΤΩ, Ῥταοθρίοτεταη ἀεριάεταιΙδεῖπηαπη, αἀ 
1 οπρῖῃ. Ρ. 41.----Βίο φᾳάοφιο στηρίζειν εΧ- 
Ρ]Ιδηά πι οι. Ἐίαπι Ἰας. ἱχ. 49. ἰσ- 
γήριζε τὸ αρόσωπον τοδροπάεί Ἠεῦτ, ὉἹυ 
εἰ ΓΠΣ εί Ιου Τπεετρτείθις5 Ῥτο πάσσειν 
εί τιθίνας, οωἶθας αἰίας πας, οίαπα 
Ἠου νετρυπη αἀμίρετε, πες ὨὈτυδῖυς ας 
ους» ἀοθεναπί ατρυίαπΠ. ΟΕ. ΡΗΙο]. 
Β.ς. 69. Αίημε ἆε Ώ8ο στηρίζεν σὴν γῆν 
ο5έ «Γ64Ι6, ΏΟΏ ΒΥΠΙΑΤΘ ἴΘΥταπη. ᾖΙ06βπ6Υ. 

1194. 56. ΒΕΠΦΗΤΩ Ἠοχαπα νετΡογυπΏ πες 
Ῥατηοβίωπῃ, πες ἘτυτπαΗΠΏ, υΙάϊΙςδο Πῃο- 
ηοί ἩἨσαίῃ. 1ρ5ε τοάάίέ: ΘΟμοάπαπι Ίπέο- 
γιπι πιαίογιπι οπογάζεπι πια ἕ οπιπία 
επίπι «φιε αά πιανει στ! 1έ ἐν μία 
νεῖ ϱγίπιϊς, υεἰ Γοδέγεηηῖδ, υεἰ πιεα(ΐς, ἵπ ΟπΙ-- 
πὶ οτα(1οπῖ5 πηρα» ρατίο. 1. 6. Οπηπία ααθ 
επιπαπῖ Ρρορίπ]απί, οί Φηιε Ῥγοσῖ, 1Ώ6- 
ἀῑα, νε] οχίτετα, οταοπῖ πηρα Ῥραγιῖ 
εοπνοπῖιηέ, . ΘΙπη]ῇς Ίουυις Ε]εσίτ. 907. 5. 

Καβ]. τεὰᾷἵες: Ἠοι! αποάπαπα εχοτά]- 
Ἠπῃ ΞΙΥΠάΤΩ ΠΠΘΟΓΙΠΙ ππα]οτυπα 2 Οαο]ῖρεί 
επῖτα υ1 Ἠσεί ρτίπωο, οί Ροδίτοπηο, οί Πῃε- 
ἀϊο ιρίααε Ίοεο. Ὑαπαπι αμίθπη ε55ε 
ΜατΚΙ. επιοπἀαίίοποπι οεηΏςοί. 1ος]. 

1136. κῶν µίσοσι πανταχοῦ.] εηροϊε 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΑΔΙΔΙ, ὅτ] 

/ » ς Ν / | / ) 

ΑΓ. Τί δ) ἐστὶν, ὡς μοι πάντες εἰς ἓν ἥκετει 
΄ ”/ λ . 

Ξύγχυσι εγοντέςο κοοὶ ταραγµον ομμώτων; 1125 
ο 2 ε. 3 / 

ΚΛ. Εφ ἂν ἐρωτήσω σε γενναίως, πόσι, 
1120 ΑΓ. Οὐδὲν κελευσµου δεῖ μ’, ἐρωτᾶσθαι θέλω. 

ΚΔ. Την παῖδα τὴν σὴν, σήν τ ἐμῆν µέλλεις πτανεῖ; 
ΑΓ, Ἔα,. τλήµονά γ᾿ ἔλεξας. ὑπονοεῖς 3’ ᾧ μή σε χρή. 

σα. Οπ]ά εδ» τέ τη] οπ1Ώθς «ΟΠ5εΠΗΙΕ5, 

Ἠαρεηίες εοπ{ιδίοπεΠ1, εί οοπίτραίοπεπα τι]έις 2 

Ἰψ. ἨὨίο παμῖ, ππαπεε, ἵπσεπας, ασε {6 ΙπίβιτοραΡο, 

1150 «σα. ΝΠ] ορις οσί Ποσίαέα, Ιπεεττοσατϊ νο]ο. 

νψ. Ὑϊδπε Ππίετβεετε πιθατα ἔματαφαθ β[ίατη 2 

«σα. Ἠεπα, Ὠ]κίκά αἰχοεῖα, Φιδρίατίηαθ α:ξΕ {6 ΠΟΠ οβοχίθί σιιερίσανί, 

Ἐωυπίρίάρς, πῖςϊ {α]]ος, κάν µέσοις, καὶ παν- 
σαχοῦ, υἱ ΤρΗ. Ταιχ, δ69. «ΔΜατχ. 

Κάν μέσοισι πωνταχξ.] Ἐππεηάαι ἹΤατκ- 

Ἰαπάις κἄν µέσοις καὶ πανταχοῦ, «οἨΏ{ετεης 

1ρΗϊσ. Ταμχ. ν. 569. ἈἸ{ωος. 
"Ματκ]απάιας 5ἶπε ποοεεεῖίαίο εί αρετίο 

{4ἱ5ο επιεπάαί κἄν µέσος καὶ Φανταχοῦ, 

οοη{ετεῃς Τρ]ήσ. Τατ. ν. 569. Βατηεείις 
γετροίεπις τοάάϊε: Εει/ φιοάπαπι ΊἨιθο- 
ΤΙ. Πιαίογιπι διίπιαΠι οπογάζιπιξ Οπιπί- 
δι επίπι Πἱσοί ιάΐ ϱγίηιίδ, οἱ ῥοδέγεπαί5, εί 
φπεάἰ[ῖς ιθίφιιο, ἵπ οπαπῖρας τερας ἀῑεεωάϊς. 
ΒεμΙ]]θγις πηοπεί, 5ἵ 5οη5ι5 ἶ5ίο 5ἷέ νεγις, 
{ογέα59ϱ α]]ιιάϊ αἆ αἰϊᾳαθτα ΠΠΟΓΕΠΙ (Τ9ς0- 
τυπῃ, οι]ς τεῖ εχεπηρ]α Ῥίυτα αραιά Ευτ]- 
άρπα τεουχΓαΏέ, οµΠῃ αέθπη σταίῖα, 41ᾶΠά 
ε]ασπιοάί αἰ]αςίο, αριά ἄταςσος Παδιοαπε, 
Ἰηίετ ηος Ῥεγθαί, πηΙηῖπας ο55ο γετροίεπας 
γετίεπάιτη, 4αατο Ἱία τοάά; Ιοι Όπ- 
δἰςεἰίσε { Ίο Γαπρ᾽ ἱο] απ ὃ Βεὶ ιυεῖ- 
ελεπι ιώιίον αὐζενι πιοίπενι Γιείάοπιξ Ἔεις- -- 

υείιπᾳ, τυο 1ο] γι δερίγιιεπι Ίιας, γεγς- 
ωεί[ίις, τυο ἱοὴ επιάεπι πιασ. Ἠεαιὴ. οἰπαῖ- 
Ίεπῃ Ίουμπα αβετέ οκ Ἐεείτα 907. 5. επι 
40 εοπέετας γε]πι ]]ιά Ἡοπαθτί. Ογς». ή. 
14. σί αρώτον; τί ὃ' ἔπειτα: σί ὃ ὑστάσιον κα- 

ταλέξω, Ελεείτα Ἱ. Ἱ. οἶαιπαί: ---- σίν ἀρχὴν 
πρῶσα σ ἐξείπω κακών; ποίας πελευτάς ; τίνα 

μέσον τάξω λόγον, Ἰοεμ]ετας οοἀθπα, απο 
Ῥατηοςῖως, πιοᾶο Ιπίετρτείαίαχ, (εγπιαπῖςς 
Πα: «4ο τυο σοἰἱ ἰοὶ απΓαπςοπ υοπι πιείπετι 
Ὀποιϊεί ὃ ΌΏεππ ἰοὶ πναρ απ/αησεπι 10ο ἴο]ι 
τυ]ή, ὄευπι Ἐγείεπ, οὐεν δευπι Ι,εἰκίεπ, οὐεγ 
ἴπ ἀεν Μ{έε, ἠἱδεγαῖῖ ἰκί εἰἰεί Ιαπιπιετ. Ε- 
ἀεπι Ὁ. Ὦ. βάα Ἠσο νεβοχτΏ νοιςῖο τη - 
πῖτως ν]άείυς ουπα παίυτα αΠεσίας «οΏστι.- 
ετε. «Πορ. ολ, 
4127. Τί δ' ἐστίν: ὧς μοι] Ὠε]ενί Ιπίετ- 

ΤΟ5. Ῥο5ί ἐστίν, 6ὲ νο, Οιά υο6γο εσὲ 
΄μαγε, ὅτο. νἷᾶς «αρτα αἆ ν. 1010. Λ{αγκῇ, 

1197. 55. ΝΙΠΙ] Παογαπαγ, δἱ σπα ΝΤατκ]. 
ποίαπα Ιπίργτοσαί(ἰοηῖς ροςδί ἔστιν ἀε]επιις 
αίαιε Ἱέα νετήπαις: ΘΟιῖά υεγο οδέ, φιίατε---- 
είς. εἰς ἔν--- Νος {εγθ σἷο ἀϊσρτοιπις: ας 
εἰεθίς άεππι ὃ ας Ποέριιο] ὁ Ἠίε λοπιπιέ 
1 πιῖ ἄεππ αἰῑε πιιδαπιηπιετ 5ο δεσεϊγπέ 
Ἡπιά υεγωϊγγέ υογζ Χοη τοςίθ, τί ορῖπος, 
Φεμ]εγις: ἔαί αἶλες λίογ πιιδαπιηιεη δἱο]ι 
υεγδίαπάεπι, πιίο]ι πι δεδίγπειπὁ ο ν. 

σύγχνσις, ν. 8ΙρΥᾶ ὅδ]. 684. εἴ 960. Τευ- 
ναίως ερετίθ, 5ἵΠςεγε, 5ἵπο {ηςο εί ἀοῖο, 

ΗοΡ/. 
1150. Οὐδὲν μελευσμοῦ δεῖ γ’,] Ν εἰ Σε μ, 

1. 6. κε. δῖς ΕΠΙπῃ 5αρο φεχ]θῖταν. Ἠῖρρο]. 
499. ἘΠωηπῖς. 997, «ϱἨδεμγ]. Ῥτοπιθίῇ. 
86. (Ματκ]απάϊ εοττεσοιίοπεπα ργοῦατε υ]- 
ἀθίαχ Ῥοχεοπιι5 αἆ Ότεςι. 659.) ἸἨΜανχ]. 

δε γ] Ἐποεπάαί Ματκ]απὰας δε 
νιά. Ῥμαπίς. ν. 997. Ἠίρροι. ν. 4905. 
3 ςοἨ. Ῥτοππείη. ν. 86. Μαιος. 

Ἐοεβ]ετις, υί τηασῖς αβοσίατα οχρτίτηαέ, 
Ἰεσεπάυιη οθηΏ5εί: οὐδὲν κέλευσμ’, οὗ δεῖ γ, 
ἐρωπᾶσθαι Ὀέλω. ΧΟΠ ορς εδ, Ὁέ πηθ 
Ῥτουοςθς 5. αἀΠοτίεσῖς, τί ἵπσεπις, αροτίθ 
ΠΡΙ τοςροπάεαπη, ΙΠίετγτοσα Ἠιοάο. Ἠοςο 
Ρε; 5ε ΙἸπίε]Ισίέατ, πε ΕΙ 5ἵποςγε 6559 
τθςροηςυΓΗΙῃ. (8ΡίΕΓΗΤΩ Υ. κελευσμὸς θέ 
χέλευσμα Ῥτορτῖε αἀλ]ρετί 4ς εχμοτιαοπα 
παιέῖσα, σαῑῖς οοηδίαί.  ΑσατπεπΙποῦ Ἠΐ5 
αιά]ῖς εί ἀο]ογεπα ἵῃ αΠΙΠΠΟ Ῥάί6ΓΠΟ 86ΗΠ- 
αε, ετ Ἱταδεῖίας, ααοά Ο]γιαιημεδίτα τεοίθ 
εμ5ρίσαέυσ. Τλήμονα, ἴαπα εταἆε]ε εί Ἱππρῖ- 
ππῃ Γασίατα. Τα]αε αυῖἀ ποπ οροτίεί 5ιβρί- 
σατῖ, Ἠος ε5ςοί {αοῖπας πείαπἀυτη. [ορια 

δε; μ’, ἐρωτᾶσθαι] 14 ει δεῖ µοι ΟΡΙ5 
τη]Ηί θδί. εἰ, 



ὅτο 

ΚΔ. Ἔγ ἤσυγος, 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

1140 
3” μαι κ -- 

Κάκεῖνὸ µοι τοπρωτον ἀπόχρμαι πάλυ. 
Ν Αλ ον ρα -. ο / η] / 

ΑΓ. Συ ὃ ἤν γ έρωτας εἰκότ, εἰκότ ἄν κλύοις, 

1195 ΚΔ. Οὐκ ἀλλ) ἐρωτῶ, 

ΑΓ. Ὢ πότνια ἀοἱρα, 

παὶ σὺ μὴ λέγ ἄλλα μοι, 
Δ / / 0 / 

καὶ τυγή» δαίριων τ΄ ἐμιός. 
” / - Ι α ” 

ΚΛ. Κάμός τε, καὶ σησδ’, εἰς τριων δυσδαιιόνων. 
υα - / -"- ο -” / 

ΑΓ. Γή ἠδίκησαι; ΚΛ. Τοῦτ έμου πεύ.ει πάρα; 

(η. Νε Ρετίωχρετῖς, 

Τ]]αά Υοτο ρεῖπαπμτη πη]ηῖ χοδροπᾶς τγ5ι15. 

σα. Βὶ ἴα Ιπίειτοσανετῖς εοπγοπ]επίία, οοπνεπ]οπίῖα αμά]ςς. 

1155 ζψ. Ἄοπ Ιπίεπτορο α]ῖα, εί έὰ ης πη]μῖ α]ία ἀῑσα». 

σα. Ο {οτίαπαπη νεπεταπάατη, Ο Γαέπη οἳ σεΠΙάτΏ ΤΠΟΙΤΗ, 

σψ. Ένπευτη, εἰ Ἠα]α5, απιας οοέ αἴυτα πολίτη. 

ρα. Όυα ἵη τε ]ασα ε52 ϐἶψ. Ηος εχ τηε φιαστῖς2 

1159. Ἔα] Ἐχίτα νεγδυπι οἱ Ἠος, τί εί 
σὸ φεὈ, Υ. 1124. Ββαγπςς. 

1125. Κάκεῖνό μοι] Έταε]ατε 0οἆᾱ. Α. 
Ῥ. Ο. εαρρ]επί. Ελ) Ίσυχος, Κακεινο µοι 
σο πρῶτον, διο. ππάᾳ Ραΐεί (αγ κώκεῖνο 
ἁῑοϊίατ; αοὰ πῖχατα νἀεραίατ. ΑΡταρ- 
{α αὐίοίπα ο5ί οταίο, ο αλίον Π{ ἵπ το ἵη- 
οχδροσίαία 5ωρ/ίο αοοϊἀσηίς, 5αε Ἱία Ῥο- 
Ῥ]ου]ες. ΛΜ. 

Μ8ΡΒ. απηρο εἰ 110. Ὦ. ἀαπορυπα Ίππο 
οχ]ηυευαπί. Λ{μ56. 

1154. Σὺ Σδ ἄν γ ἰωτᾷς εἰκότ, εἰκόσα 
μλύες.] Ἱιερο εἰκόπ' ἄν κλύοι. ἄν κλύοις 

οδί αιάἰε». Λατ]. 
εἰκότα κλύε.] Όρίπο Ματκ]απάις 

εἰκόσ' ὦν κλύοι. ἨΜιςδς. 

Ματκ]απάας, 4ποπη ρτοραί ἉΤιδστανίας, 
Ἱερῖί εἰκόσ᾽ ἂν κλύοις, αιιάίες, 5εᾶ Ρίο ΟΙΤΗ 
Ἐοουμίετο, ΠΟΠ ορα5 655ε ϊδία επιοπάαίῖοπο, 

1ορ/Η. 
1126." σπόσνα σύχη, καὶ µοῖρα, κα) δαί- 

µων γ ἐμός.] Βεϊθεπάυτη Γογί, Ω πότ- 
νῶ | τόχκη, | καὶ Μοιρα, ὅτο. Οοἀά. ΑΔ. Ἑ. 
µοιρα δαιµων τ ἐμος. 0οά. Ο. µοιρα τ᾿ ὅαι- 
µων γ. Ατήβοϊ αιίεπι εί Ίος Ἰοςο, 
ᾳαοᾷ ΑΦαΠΙΠΙΠΟΠ, Ῥχο ἀῑγεςίο ΤΕΡΡΟΠΏΣΟ, 
τοτρῖνεγεαίυπ, οί αἆ οχε]απιαΙοπετη 5αδίει- 
{ωσίι Πεανίας ᾳποφι εοπ/1οῖς πότνα. 

Λ{αγχ]. 

ΣΩ, πόσνια σύχη, καὶ µοῖρα, καὶ δαίµων Υ 
ἐμός.] Μ 9. αραιά Μικστανίατη δαίµων τὴ, θυϊ 
ορπιε ]ασῖί, ΣΩ, σότνια µοῖοα καὶ τύχη, δαί-- 

µων α' ἐμός. Ἐτυσίτα Ηεα(λ]ως εἰ Μαικ].]ε- 
σιπέ πότνα, 4.16: νοκ 50ϱπα’ ρτοιριι5]σποία 
ο5:. Τάοτα ΝΙ 8. ἀε]οί καὶ απίθδαίµω»ν. Τογ. 

μοῖρα, καὶ δαΐµων Υ᾿ ἐμό».] Μ55. ΠΡΟ 

εἰ ΤΗ). Ῥ. µαῖρα, δαίµων τ᾽ ἐμό. ΤΤΑΠΒΡΟ- 
ΠΟΠΙΗΥ Ίάπ µοῖρα εἳ τύχη, ΥΟΥδΗ5 οηΠΙθ8 
πιπηργῖς Ιπίοσογ επί: 
«- . ο” ” . 
ὦ πότνια µαῖρα, καὶ τύχη, λαΐµων στ’ ἐμός. Μ1μρ. 

ΤὪ πότνια τύχη,] Ὁτ Πῖς νοτςι!5 τεςίε 56 
Ἠαμεαί, οροτίοί ἀαοιγ]απα 1π γτίπιο Ἰοεο, 
1Π 5οεαπάο απαραφίαπα Ῥοπετο, Ἠος πῃθ- 

4ο: ἸΩ πότνι-- ατύχη. «ἸΠαγπεδ. 
Ο/δοινα Ψοίοτος Ῥοπάπη δί π]α]Επῃ ϱε- 

πΙυτη φια(μῖςςςο, απ Ἠοπαίποτα οοπηΙατοίαΓ. 
[πάς {απηυ]ης ἴπ Απάτοπη, 98. στέῤῥόν τε 
σὸν ἐμὸν δαίµον ᾧ συνεζύγη», 6εππο. Έ]άτα 
Ίορας, 5ἱ ρ]ασοί, Τη πορίτο Ηαπιάῦ ἀετ βγίθε]ι 
{η )ιοἰορίε, Ρ. 541.55. δ. 165. Ηορ/π. 

1157. εἷς----δαίμων, Ἱ. 6. αἵ ππα Π05 Ο0ΠΠ- 
ηος Ἱπέο]]οςς τοάάῖι. ΠΗορ/ῃ. 

11258. Τίν ἠδίκησαι .] Οοάἆ. Ὁ. 6ο. . 
σιμ. 

ηδεκησε.] Α]ά, οἱ ῬΒατη. Τίν ἠδίκησαι, μα 

ἵπ τε (ναὶ φιῖδι ἴπ γεῦικ) ἴώδα Γιδίὅ 
Ἠος 5ο1ος Ρχορίετ Α]άῑπαπη. ΑΠοηυϊη 
ΠΟΠ πηα]ε Ἱοροτείαχ Τί σ᾿ ἠδίκησα: αἱ Α]- 
65. Τ05. Ἐ]εσίτ. 1087. Ὑα], Τίς σ) ἠδί-- 
χησε; αἱ 6αρτα 989. Τίς ἀδικεῖ σε; ΕΑΓΗΠΑ 
τοβογί τί αὐσὸς αὈαπάει, οἶσοιί ραδδίπι. νἷά. 
ν. 811. 1ΡΗ. Ταυτ. 590. 657. Ἰπ Εναῃ- 
βε]ῖς «αρα. Ίο πιεπδ (μα, πνεπίεπι Πα. 
πιοπι Ἰαδεί. ἸΜατκῖ. 

τΤίν ἠδίκησαι :] Βἱ Ἱέα Ίορας, αἱ οπηηῖα {ε- 
το οχοπηρ]ατῖα Ίοσιπί, εχροπεπάιτη εδ: Αν 
Έα πι ἵπι γε ζώδα εξ Βίπ Ἱεσαπηις Τίν 
ἠδίκησα: ἴαπι εχροπεπάωπι: ΘΟμέπι ἐσο 
Ππ]υσῖα αΏΠεοῖ ἨΒαγπε. 

1159, Ὁ νοῦς ζδ αὐτός] Ὠϊρίηρ. Ροςί ὅδ'. 
σι Λατ]. 

αν 



ΙΦΙΤΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ. δτ6 

ε ων. άν ω” ᾽ . 
Ο νους ὁδ αὐτὸς νουν ἔχων οὐ τυγχάνει. 

/ / 

1140 ΑΓ. ᾿Απωλόρεσθα" προδέδοται τὰ Αρυπτά µου. 
3 ασ” / ] 1 ΄ ’ 

ΚΛ. Πάντ οἶδα, καὶ πέπυσµ, ἆ σύ γε µέλλεις µε 
δρᾷν. 1150 

η .] 3 κ ἳ ΔΝ υπ .” η] -- 

Αὐτο δὲ τὸ σιγῶν. οολογουντὸς ἐστι σου 10 4 9 
Δ 

Κα) τὸ στενώζειν πολλα" μή κάμνης 
/ 

λέγων. 
3 . εν Ἆ Ν 3 / / ” 

ΑΓ. Ἴδου σιωπῶ' τὸ γὼρ ἀναίσγυντόν µε δεῖ, 

Ἠος ἔπαπα οοπςΙαπω Πι]]απα Ἠαῦεί ρταἀεπβαη], 

1140 «σα. Ῥεπϊῖ, πηρα αγζαπα 5υΏέ Ρρτος({α. 

(ἴψ. Νονϊ οπηία, οἳ αμϊνῖ αιας { τοϊμῖ ἔασίυτις ϱ5: 

ΤρδυπΏ γεγο έτη 5Ι]επΙ πα οί 5ἴσπιπῃ {ωῖ εοπβίθηεῖς, 

Έ: τυῖ οτευτῖ σοπηῖέη5: τε Ίαβοτες ἀϊσεπάο. 

σα. Ἐπ {αςθο. 

Ὁ νοὺς ὅδ αὐτὸς νοῦν ἔχιων οὗ τυγχάνει, ] 

6Ἱςε. αἆ Α.. ΥΤΙ. 5. (παιιδαπι δοῖπι Ίζα 
οατιδα Ίιοπι αδθαέ,; οείοτῖ γεδιιδ αὐιιάαί. 

Ρογ. 
Ὅ νῶς 6δ᾽ αὐτὸς νΏν ἔχων ἃ τυγχάνει] ΦεΙ-. 

Ῥ]ΐπις ἀῑεῖί, ---- Εγαδηνιπι ἰεείςοο ν]άετί ---- 
Ὁ νᾶς ὅδ οὐχὴ νῶν ἔχων ἃ συγχάνει. δεᾶ 
τί μή] εαἱο Έταδπαις Ἰθσῖε Τπ Ἰρτο οπῖπα 
Ῥαξί]εα Ίπιργεςεο ΑΠ, Ώοπῃ. 1524. Ἰεσῖ- 
{υχ, αέ πος Ἰεσίταυς; εἰ ία εκ Πας γεΓ- 
εἴοπο εχρ]ϊσαίατ. Τεγιπι «ἀδέις Πίο αδέιι 
φασαξ; «άφιιο ία οααϊίαδ ϱγογεσίο ἔποαῖ- 
ἆα εδ. Ίμεσο ἴα, αξ νετςιας ἳδῖ οοηςίεί; 
“Αίφιιο ἰδία οαἰίαϊία»ς, είο. Βαγπεδ. 

Ἠεαί]. να]σαίαπα νετ: Ίεπς εοοε {ρ- 
δα δια ἐροῖιςδ οοπδία ᾖαιά ἰπίειίσι. 

Ἀεεζ.. 
1199.5. Ῥτοάσις: Ταῇγο απίπιο, οι 

αἴίεγο /γαιμάιιεπίο πιεσοιπι ᾖαθελῖ, γε5 
7ι0ὲ διοσεάᾷ. Ἀοπ ππα]ε Ἐοεβ]εγας: 
1)εῖπιο Ι.6έ ἰδέ εἶπε σε]γ ιπἰδίσε 1δί. 
Κρυπτὰ, μυστήρια. Ἠορβη. 

1141. μέλλεις µε δρᾷν.] ἌΧοπ πια]ε µέλ- 

Ἆεις σφε δρᾷ»' Πέ, 5ο. Ιρηϊσεηῖα: ιὲ Ώου 
χε{εγαίιιτ αἆ ν. 1151. σὴν σαϊδα,---μέλλεις 
ασανεῖν; Ῥτο πέπυσω, (0οἆάά. Α. Β. πε 
φεισω. Ἰατχ]. 

Οοπ]ἱεἷξ: µέλλεις σε δρ3ν ἰΠὶ 5ο. ΤρΗΙ- 
5εηπῖα», τί τοίεταξαχ αἆ ν. 1151. σὴν παζ- 
δα μέλλει; κτανεῖν: 5θᾷ ΠΟΠ θ5ὲ πεσροςαχ]- 
Ἡπῃ, παπα ααοά βα Ε:, οοπ(]ησῖε πω] 
πια. Ὁ. 6αρτα ν. 816. ἍΠἨορίπ. 

1145. Ὠϊδίησιο, Καὶ σὸ στενώζειν πολ- 
λά" μὴ κάµνης λέγων. ὮἘΤΟ στενάζειν, ΟΠΙ- 
πΊπο γετῖας πα νἱάρέαν στεγάζει. 5οἆ 
ραιιοῖς Ἱια νιάσδίέαν. Λ{αγκ]. 

ζοεβ]. Ραίαί εἰ 5ἷς ἀϊδαπσιϊ ρο55ε: καὶ 

Οροτίεί οηῖπα τηε ἱπιραάεηίαπα 

σὸ στενάζειν' πολλὰ μὴ κάµνης λέγων. «Ίαηι 
ἠοο φἰζεπέμτι ᾖθοφιιο φιδρὶτία διπέ εὐπ- 
}ε95ἱο: πιο πιιζέα ἀἰσεπάω ἐἰδὲ πιοζεκ[ίατι 
εγεαγε. ΕΒεεξ. 

1145. 55. ΚοεΠ], ριίαί εεῖαπι ρος5ο ἀῑς- 
Επσιϊ Σα) τὸ στενάζειν" πολλὰ μὴ κόάμενης 

λέγων δε]οπι ἀἰεσες ἀεῖνε ἱἱεο]ιυείσεπι τι 
ἀἶεσο δειι{:ογ οἴπα αεῖπ (σεδἰώπάπίδ. ἛῬε- 
Φίλο ας] πι πῖολέ Πέ υἱείεπι Ἠεᾶοπ. . 
5εᾳ. ἴάεπι . Ὦ. Ιεσοπάιπα 655 5μ5ρίςα- 
{ασ μ ἔδει Ρτο µε ΣΕ, Υεὶ τί γὰρ ἀναίσγυν- 
σόν µε δε, νεὶ ἀεπίαας, ὲ Ἠεϊκῖας εοπ]]- 
οἵί, ἰδὺ, σιωπῶ γ. ἃ γὰς--Ώερετεπι, οἳ 
πηεηάαεῖα Ῥτοίειτεπι, δὲ Ἱπιριάρηίατα αᾱ- 
ἀετε πηϊφοσία, Δὴ νῦν Ῥατπος. ἵπ πιατσῖηε 
α]απα Ἰεοίίοποπα αἀςοτῖρεῖε δή νυν. Λόγους, 
πρῶγμα. πάρωδον. Οπῖὰ οἵε παρωδὴ οοηδίαῖ, 
Ρατίΐπα οπῖτπα ποίαέ «ΆΥΠΠΕΠ αἆ αἰεετῖας οατ- 
πηῖηϊς Ιπηϊαίοπεπα πποάι]αίαπα, Ῥατεῖπι 
5ΕΓΠΙΟΠΕΤΙΩ, αιῖ α {τασῖσα 5υὐ]παϊίαίο αἆ 
εοπιῖςαπα ογαίοποπη ἀεσοεπάῖς, ετι]ὰς απῖ- 
ἀαπι τεῖ εχοπηρία πιυ]ία τερετῖες 1η Ατὶς- 
ἰορμαπῖς Ἠαπῖς, 4ε ααῖρας α]ῑο {6ΠΙΡΟΤΟ, 

Ύ. διίτον ἓπι Τ]εογίε ἄθν δελ ώπεπι Κἰιδίε 
οί Γ]ωσεῖ (σεδεμἰελίε ἄετ Κοπιῖδελεπι Πίεγα- 
ιν. Ουῖα αἀίθπῃ Ἡος σοεπετε 8 5ο1επί, 
αἆ τῖδαπα ππονεπάµτη, Ἠήπιο παρωδεῖν εσί Ἱτ- 
ερτάαπα Ἱ. α. χλενάζειν, Ἠτίάετο, Ιαά]ρτῖο 
Ἠαῦοτα, αί Ἠεδγεβία ᾳποᾳὰε εχροπῖέ, 
Ὁπάε, ααοά Εγιδίτα ἵπ 1μεχῖοῖ ποππ]ς 
ᾳμαεῖνῖ, πάρωδον Ἡ. Ἱ. ἆε αηῖσπιαίε ς. 
νετυῖς οὐδουτῖς οτί αἰζιιάεης, γάἰσιιζιή, 
αὐδοπιώωι. ῬήρΗπας τοάἁϊτ: α[ίοείς σπὶς- 
ππαέιπι απιδαφίδι»--- Ῥατηςδῖας: «πίσηια- 
ἐἶδις α Ῥγοροδίίο αἰεπῖς, οτι απερ{ζηδ τιίε- 
πι. Κοεμ]ετας: απδολοζ[ἶο]ο Πἐωι/ισεῖ. 

Ηορβι. 



ὃτά ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

1145 Ψενδή λέφονσα, προσλαξεἴν τῇ ξυμφορᾷ. 

ΚΛ. ΄Ακουε δὴ νον' ἀνακαλύψω γὰρ λόγους, 1155 

Κοὐκέτι παρρδοῖς χεησόμεσν αἰνίγμασῳ. 

Πρώτον μῶ, ἵνα σοι πρώτα τοῦτ᾽ ὀνειδίσω» 
Ἔγημας ἆ ὠκουσάν μεν κάλαίες (ία, 

1145 Έα]ςα ἀῑερηίοτῃ Ῥγαίετ οα]απηϊίαίετη αἀςιπηστο. 

σνψ. Λιαάϊ πιπς, ΑΡΟΓΙΑΤΩ ΘΠΙΤΩ 5ΕΓΠΠΟΠΘΠΙ, 

Έτ ποη αππρ]ῖας αίσπαατ απ]στηα θας α ργορορί{ο α[οηῖς, 

Ῥπίππυπη αωϊάστη, τί Ἆος Ῥτίππο Ίοσο ΕΡῖ οχρτοῦτεπη, 

ὨὈυσῖςε τηο ἸηψΙίαπῃ, εί ταρι]ςῖ ν], 

1149. Ἔγημες ἄκουσάν µε] Νεσοῖο αι]ά 
δις Ἔγημες, ααοᾷ ἴΆππεη Ἠαῦμεπί ΟΠΊΠΕ5 
αυας νυΙάῖ Ἐάϊποπο Βοήρο ἜὌἜγημας.. 
Αοτ. 1]. α γαµίω: ἐγάμησα, ἔγημα. 

ΛΜ{αγΙ. 
Ἔγημας ἄκουσάν µε, κἄᾶλαβες βία,] Τία 

λ/ατλΙ. ΊΆτο ἔγημε: ἨἩεοίο Ἔγημας, αί 
οἶίαί Ἐιρίαί( μας αἆ Ἠοπηςγ, Οάγ5». Λ. Ῥ. 
1695. (446. 48.) ὮῬο. 
ὌἜγημας] Ἱτα τοείε Ματκ]απάας. Ὑ υ]σο 

ἔγημε. ἨΜιςς. 
1150. Τάνταλον] Τηγοδία β]ς Εβε, 

νιὰ. Ῥαμσατ. Ῥ. 60. Ἱ. 9. οἵ Ρ. 94. Ἱ. 94. 
λΓμσς. 

Τὸν συρόσθεν ἄνδρα Τάνταλον] Βίας 
αἀ Τ11αἆ. λ'. Κουρίδιον δι πόσιν σὸν Ἄγα- 

έμνονα ση Κλυταιμνήστρῳ εἶναι, τουτέστιν, 

ἐξέσι κόρης οὔσης αὖστε, Ὁμήρῳ μὲν ἀρίσκει. 
ὐριπίδης δὶ ἄλλως οἵδεν ὃς προγαµηΆ εἶσαν 

αὐτὴν σῷ Ταντάλῳ γνωρίζει. ἈΝοϊανίί 3ο]. 
Ἐτοάαιι». Έρο αιίοπι Ίας αἀάσηάα ἀῑπῖ, 
ηυ]]ο πποᾶο Ἠσοο Ῥο55ο ἆο {απποςο 1]]ο Ταπ- 
ἴαΐο, Ῥε]ορῖς Ῥαΐτε, Ιπίο]]σί: αποπποᾶο 
οπῖτῃα ἶς Ταπία]ας αὐ ΑσαππεπΙποηο Εαογῖί 
οὔ5.5, (1 εταί ραΐοτ Ῥε]ορῖς; οπι ἶς Ῥο- 
1ορς Ραίΐοτ Ραοτίί Αἱποῖ, Αίτοις απίοτα ραᾶ- 
{ος Ασαπιοπηποηϊ5, ταί οπιηῖριας Ποέυτη : 
οἱ ραι]ο αὐ]μῖπο, Ἱπίτα Ποπ]ρο, ν. 19575. 
αὉ 1ρ5ο Ἐιπρῖάς Ῥε]ορς β]ας Ταπταϊῖ, 
Απο Ασαππεπιποπῖς Ῥραΐτῖς, ἀῑοῖίιι ρα- 
{εγ. ΄ Νιάε οἴἴαπι 5Ἴργα αἆ ν. 959. εἰ 
1ρΗΐσ. Ταιγ. ν. 1. οἵο.  Ῥαγπες. 

Ἠϊο Ταπία]ας, Ο]γίαπιηοείτα Ρρππιις 
πηατίεας, Τηγορία Ρε Ἠμας, {οςίο Ῥαι- 
5απ. Όο5χ, ς. 18. απαπαπαπα Ιάεπῃ, ς. 99. 
απρϊσῖέ, υίτατα Τηγεξία, απ ἘῬτοπία, 
β]5 Γαοτ. Ἐτοπίειις ααίοπι Ταπίαῇ ρτῖ- 
τὰς βΗα5 Επί, Ῥε]ορῖς Γγαίστ, Πεαίῇ. 

Ταπία]υς, ασ πως Ἰαιάσίατ, Τηγεσία 
εγαί β]α5, {ροίε Ῥαιδαπία Οοσίπίη. (118. 

- 

Π1.) ο. 15. (Ρ. 60. εἰ 94.) απϊ {απιεη αἆ.. 
Ἠπο ἁμβίίαι, ο. 99. παπα Τηγεςία αη 
Ἐτοπτεῖ Ε]ῖας βαετή.  Βοουπάαπα οαπάθῃι 
Ρτίπιας οταί Ο]γίατηποδία τηατίέας, η]ρὶ 
5Ροη5Η5, οΙππ(ιε ϱο Ρτουγθανῖε Εοείταπα, 
ΟτερίεπΏ, αἱϊοδᾳιο Ἰβροτο, Τρηϊσεπίαπα 
αιίοπη, Τηεφεῖ αἴηιο Ἠείοπαο Π]απα, έ 
Απίοπίπας 1ρετα], ς. 89. τοίοτί, Ασα- 
πηρτηποπῖ 5αρροδιῖςςο ἀῑαίιτ. Ἐκ αἰῑῖς 
απΐοπη ΑΡαΠΙΟΠΙΠΟΠ Εις Ῥαΐος Ἐ]οσίτα,, 
Ἰρηήσοπῖα οἱ Οτεςίῖς, ἆᾳ πα τε ν. οὖν 
5ρτα ΠΠΟΠΙΙΤΩΣ5, ἸΤάοπι, Ῥαιραπία ΤΧ. 
40. οὈδοτναπίο, Ἠσίρναπη αίηιο ΤΗγες- 
{σπα ο τθσπο εχρι]ς, οἱ Ἠου ροβέας ο5ί. 
Ἐσία ας αἆ Τα. λ’. Ἠαο ποῖαί: κου- 
Εἶδιον δὲ πόσιν σὸν ᾽Αγαμέμνονα τη Κλυσαιμ- 

ν"ήσσρα εἶναι, πουτέστιν, ἐζέσι κόρης οὔσης αὖ- 

σης, Ὁμήρῳ μὲν ἀρέσκει. Εὐρισίδης δὲ ἄλ- 

λως οἵδεν, ὃς προγαμηθεῖσαν αὐσὴν σῷ Ταν- 
τάλῳ γνωρίζη. Ἰβποτανίε Τσέις Βιρίαιμῖ- 
τς Ιδίαπα, απεπα ἀῑχίπωιις, τηγίμαπη. Τ]α, 
4ο ΎἩο Ἡ. Ἱ. ΦΕΥΠΠΟ οδί, Ταπία]ας πα]]ο 
πποᾷο ο556 Ροέυ]ξ ραίοτ Ῥε]ορίς, ᾳα1ρρο Ἠ]ς 
αὖις Ασαππεπιποηῖς {ωΐ. ΎἈοθσιθ γετο 
αἴαπα σεποα]ορῖατα 5εη μέ ο5ῖ πορίος, ιά 
6. ν. 1955. οἵ Τρ]ήσεη. Ταχ. ΙπΙήο Ρα- 
σε ΟΕ. 5ωρτα ν. 959. Ἠτσ]ας Ταπια 
ἹἹχος ογαί Ἐιγγαπαδδα, ν. Ῥε]μο]. αἆ ἈΝος- 
απ Οτοςί. ὅ. αθὶ σεποα]ορῖα εἶας ΠαΤΤΑ- 
ίάσ,  Ὃο εἶαδρωπα, ν. Τρίά. 7. 982. 

Ηορ/η. 
1151. σῷ προσούρισας πάλφ.] (οπδεπίῖ- 

απέ νΙτί ἀοοεῖ ἵπ προσούδισας, δοῖο αἀῃίγίοϊ, 
Μαγχή. 

σῷ τσοροσύρισας πάλῳ.] Μαπίίεσία Ῥα]υ 
Ἰοοῖ ἀερταναίο, οἱ ποπηϊπϊ ΏΟη 1ηίαχρτο- 
{απ απΙπηαάγεγδα Ε5ί. ΆἘτο προσούρισας 
κας αρίο Ῥεβ]]σετ σπροσούδισας, 4μοᾶ σε- 
ηας ογιἀε]ίαίς ηοη τατο αριά Ὑσίετες 
εχοετεεραπί, ααῖθας Ἱπμιππαπίος παίυτα 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ, 

Ν 
1150 ἜΤὸν πρόσ»εν ὤνδρ» Ταάνταλον κατακτοανῶνν 

ὁτδ 

1160 
/ ΔΝ Γη / / 

Βρέφος τε τοὺμὸν σῷ προσούδισας πέδῳ, 
-”- -- -- φ 

Μαστών [βιωίως τῶν ἐμῶν ἀποσπάσας' 

Καὶ τω Διός γε παῖδ, ἔμω τε συγγόνω, 
ο 3 9 / 

Ιπποισι μαρμαίροντ’, ἐπεστρωτευσάτη», 

1150 Οεεῖσο Ρτῖοτε πιατῖίο Ταπία]ο, 

1η{απίεπ]ᾳιο ππεαπη {11ο Ι]5]ςεΙ νεςῖυι]σ 

Ανι]δυπα νιο]εηίεγ α πιαῖς αΏοτίριας : 

Έτ ΠΠ «Τουνῖς, πιεῖαια {Γαίτες, 

Ἐαιαῖς {α]σεπίος, εἰδὲ Ρε]]απα Ἱπίπ]ογαπέ, 

ογαί,. ιά Φιϊάαπι 1π νοσο, δἱ Ῥσα]πῃ, 
οχκχνϊ. ΝΟΠπ {ἴΑΠΙΕΠ {ΘΠΙΕΓΕ «προσρι- 
σας εἸεοστῖπι, οαοά Ισπίβεατε οθτίθ ρο- 
τε5ί: υε]επιεπίεγ υεγδι5 αἰφιία, ἴπδίατ 
υεπέῖ, ἴπιρείίεπδ. ΤΟ πάλω αἲϊ πάτῳ, 
επι, Ἰεσεπάαπα ρυίαπί, αἰῖ σέδῳ, φοῖο. 
ὉὈωίααο Ἠαιιά οιηποίαηίες Ρτορ]ετίτῃ σπύ- 
λω, Ῥογίφ. Ἠεδγολία: πύλα, σπύλαι. 
Πάεπι: σύλῳ, ἀντὶ σΏ πύλη, τῇ τᾶ ὥδου. 

Ί,οσυπα στανῖ ππεπάο ]αροχαπίεπα ταε]ῖο- 
τρις παπο ααϊάεπα αιςρῖοῖς {εηίαςςε τηῖ- 
ΠΒ γ]ἀεοτ. Τ,εσεπάυτα {οτίς: 

Βρέφος τε τέμὸν ζῶν πρὸς ὀχρίδως βαλώ». 

1 ἐπ[απίεπι πιθιπι υἴυιιπι οαιείδιι αδρετὶς 
α[Πίσετο. ὀκρίδα Ἰαρει 395ε]ιγ]. Ῥχτοιπείῃ. 
1015. Ἐτοιαπιι5: ὀπνὶς 1. ὀκρὶς) σραχύ- 

της». ΠἨιας. 
σῷ «προσουρίσας πάλῳ,] Ῥεα]ίσει Ἰασι 

προσουδίσας πίδῳ, Νεὶ πάτω: εί ηιοᾷ 
προσουδίσας αἰἠπιοί, τεκεῖπης, οί Ἱτα ΜΙΙ- 
ἴοπας αποαᾳας, Ώαροτίας αἰῑααθ. πώλῳ 
γετο ταπεπάατη ο5ί. Λαγπος. 

σῷ προσουρίσας πάλφ,] Απίεπιαπι ν]ά]ς- 
«απ, ααἱά ἆς Ἡ. Ἰ. 5οπΏτοπί Τπίετρτείες, 

“απερ]]αχοταπα Ίοσμπῃ 6556 ἀερταναίατω, εί 
ειαΐπα Ιπουιτεῖνας ἵπ ΠΙΘΠίΘΠΩ προσουδίσας, 
ααοά ηωπο γἰάεο α Ῥοα]ίσοτο Ῥτο]αίαπι, 
ααθπα 5εηυαπίας ἨὨυροτίας, ΠΜΠίοπις, 
ἘῬατηοςίὰς ἵη πο, Ματκ]απάις, Μας- 
Ρτανῖως, ἸἨ)/οδε]ησῖας αἆ ἨἩἨοτοάοί, Ρ. 
490., Κοοελµί]στας 1π νεγδίοπθ, Ἐτηρδβις 
Ίπ Ἰμεχ. Ἠεάοτῖοὶ, αἰῆααθ,  Α{ίαπιεΠ 
ΠΜιςστανῖας πηοπεί ΠΟΠ {οτηετε ε]οϊοπάαπα 
ο55ο Ἰεοιίοποπα νι]σαίαπα, απ Ῥοροῖί δἶσ- 
πῃσατε: υε]επιεπίεγ υεγσιι αἰϊφια, ἰπδίαγ 
υρηέ{, 1πιρεῖίοχπς. Ἰάεπιααε ρτα(α]οσῖι πύ- 
λῷ (ροτία, Φη]άας. πύλῳ, ἀνσὶ σᾶ πύλη;) 
Ῥτο νυ]σατί πάλῳ, Ῥτο απο αϊάεπαι ὢςσᾶ- 
Ίσεγο πάτῳ (5επη](εϱ) νε] σέδῳ (5οἱο) Ρ]α- 
εεραί. Ῥοδίεα νετο ππε]{ογῖριις αωδρῖς5 ]ο- 

στι α 5ε {επίαίαπα οχϊςιτααί, πι ϱ10- 
Ῥοπίέ: βρέφος σε σοὐμὸν ζῶν πρὸς ὀκρίδας 
βαλών. Εἰ ἴπ[απίεηι πισιπι υἱυιπι οαιῖ- 
ὃιις αδρετὶς α[]ίσεπκ. ᾿Οκρίδα Ἰαῦεί Ώδςμγ]. 
Ἐχοπηεί!. 1016. Ἐτοίαηπις: ὀκνὶς (Ίεσ. 
ὀκρὶς) σραχύτης. Ἰαπ ααοά να]σαίατα 

τσροσουσίζειν αὐϊπαί, πιυ]]ας Ίοσις 1η πἹεΠ- 
σπα γεηπῖί, αδῖ τεουχταί, πεις αἆ τηᾶ- 
Ώῦπα εσί ΜΒίερΠαπι5, ἄὐθπι ἵῃ {ἐοία 16- 
αἶοπο ἸΜαπς{ε]άεηπςῖ Που Ἰηναιῖος, α]ῖο- 
ααῖω 6ιπα «οΠ5Ἰοίθτη. Θεά πονῖ νεγριαπα 
προσουρέω, 4ιιοὰ νι]ρο υαγέαπί υεπέο δδοτι- 
4ο, 5. Πογίιστα βεσιώιᾶα ιά. ἩἈΝαπΙ οὖρος, 
τε (τατηπηα!ῖοΙ αἴιηῖε, ος Ιπίογάαπαη νεη- 
έ15, αυ οὐρὰν (ραρρίπι) φεηιέαχ, Ιάεο- 
ᾳμο βοεαπάας. ὈὨπάο Ρἰιγαρίς ῥείτω καπ 
οὖρον, Βορμοςε]. Τταοβῖη. ν. 468. εο]]. 81 8. 
αδί ν. απ πιοπιίπᾳς. Ὑοο. προσουρέω 
]εσῖέις ἵπ Αχϊσίορα. Ἐαπ. 95. υὈῖ οοΠΕ, 
Βεμο]., αὐἱ Ἠαο Ἠαρεί: «σροσουρήσαντα, 
εὐθυδρομήσαντα, εὐδοκιμήσανσα, ἓν Τρωγῳδί- 
ας δρόµατι ἐπαινεθέντα. Ιυϊάςπι νοτο 5εἩο- 

ΠοἨ Ιποάίίαπα οοᾱ. Ἠεσῃ Ο. α Ἐτιποξϊο 
]. 1. οἴξαίαπα {παάϊε: οὐρίζω, σὸ ἀπὸ τοῦ οὔρου 
σοῦ ἀνέμου. οὐρῶ, πὸ ἀπὲ τᾶ οὔρου, τοῦ ἐκκρινο- 
µένου ὕγρου. “ώροσουρήσαντα οὖν, τὸ βραχύν 
σινα χρόνον διατρίψαντα, καὶ τῶν αὐτῶν λή- 
ϱων ἐκ χέαντα τῇ Τραγωδία. ἩἨαηο εκρ]α- 
ΠάΠΟΠΘΙΩ 5ο μέας5 οδέ ὈχυποΚ. αιῖ προσ- 
ουρίζω Ῥτο Υεπίο φεοιπάο εῖ, Οτοβειιπι 
ε55ο6 ηοραί, αίαας παϊταίατ Ἡεητίοο Βέ6- 
Ρ]απο {γαιιά{ {πΐ5ορ Ἱπερίαπῃ, Παπ γοσαί, 
ταει]{ ἵπ 5εΠοΠ15 Ιπέοτργείαίἴοποτη 5αργα 
Ἰααάαίατα, Ἐαοϊπιαπα Θ5ςεί Π]]αά ασροσ- 
ρισας πάλῳ ἵη α[ιᾶ νος. παιίατα, «ο 
προσουλίζειν Ώεπο αιαάταί. Ἐδί θηπῃ σσρὸς 
τὸ οὖδας (ογεΙ. 6909.) 1. 6. ἔδος (8. ἔδα ος) 

ῥίστειν, 5910 αἱ]άθτε. ο Ῥ]αίατςοα, πε. 
Ο6ᾳαἶδα. ἀῑοῖε εἰκόνα προσουδίζειν. Οαίεταπα 

πος σεηι5 εταἀοΠίαῖς ΠοΠ τατο αρυά Ῥε- 
ἴετες εχετεεραίαΣ, αρα» Ἰπατηαπῖοχ οταί 



δτ6 ΕΥΡΙΠΙΔΟ«Υ 

1155 Πατὴρ δὲ πρέσευς Τυνδάρεως σ᾿ ἐρρύσατο, 
Ἱκέτην γενόμενον, τὰμὰ ὃ ἔσχες αὖ λέχη. 1165 
Οὔὗ σοι καταλλαγ»εῖσα, περὶ σὲ καὶ δόµους 
Ἐωυμμιαρτυρήσεις ὡς ἄμεμπτος ἦν γυνῆ, 

Έ]ς τ ἀφροδίτην σωφρονουσα, καὶ σὸ σὸν 

1160 Μέλαβδρον αὐξουσ', ὥστε σ᾿ εἰσιόντα τε 

Χαΐρεν, ύραζε τ᾽ ἐξιόντ᾽ εὐδαιμιονεῖν. 1170 
Ὑπώνιον δὲ «ήρευμ, ἀνδρὶ, τοιαύτην λαθεῖν 

1155 Φοὰ Τυπάατας Ραΐθχ 5εποχ {6 μοταν[ε, 

Εασίητα 5αρρ]ίοσίη, οἱ Παδιιῖςεῖ τγδι5 ΠΠΘΙΙΠΙ οοππΙΡΙΠΗ. 

Ὁ τεοοπεϊ]αία ΕΡῖ, ετσα {ο οἱ ἀοππαπῃ, 

1ρ5ο {οςίῖς οπῖς, αιιοᾷ Εαοτῖπα Ιπου]ραβΙ]]ς εΧοῦ, 

Έτ ἵπ τοῦιις νεποτοῖς οαδία, οί {18Τη 

1160 Ἠεπι {ατηϊΠατεπα απσοης, αἱ, εἰ αςς Ἱπίταης, 

(6ᾳαιάσγες, οί {οτας ΡτοΊεῃς, Ώθαίας ο5505. 

Έατα αιίοετη εσέ αεφα]δίίο νῖτο, αἱ {αΐεπα οοπ5ρ(Β{6ΙΥ 

παίιτα. ν. θυϊάαπη 1π Ἡ. ν. Γηρτϊπηϊς Ίος 
{αεϊεῦαπί ρορυ] Οτῖοηῖς οσα Ποφίριις 
γιος. Ὁ. ἙῬραίπι. οχχκχνή. Ὁ,, ἸΙάθπῃ- 
ας {οεῖσδο πατταπί Ί]]ος αὖ ἨἩἨσοτοάς ἀῑπαίς- 
505 Ποπαίοϊάας, οσα Ἱπίαπίυας Ῥοί]μ]ο- 
Ἠοπηϊεοῖς, Πάλος Ἱ. 4. κλήρος αἱ Ττους. 

966δ., 5ο Ἡ. Ἱ. οδί νιῦταίίο, Ῥετοιςδῖο, 
Ιβοίας. Μαϊ (αππεν οππι Ἀ{ιδστανίο 
πύλῳ, Ῥοτία. Πομβι. 

1155. σὼ Διός γι σα:δ,] Ύε] Διός σε 

παῖδ, θιῖα 5ο ΕΣ, ἐμώ σε συγγόνω: νε], 
Καὶ σὼ Δίός σι πα]ὸ----ἔπεστρατευσάτην : ΙΙ 
Ε]ιαηῖςς, 999. ἐπεστρώτευσαν ᾿Αργεῖοι πόλιν. 

Λ4{αγΚΙ. 
1155. 55. Ἐτο γε ΠοϊρΚίας οοπ]]οῖί μὲν, 

1άειηᾳιιο Ἰεείῖοποπα νοίετοτη ἐπί σ᾿ ἔστρα- 
σευσάσην νυ]ί τεβποτο. Ἰοεμίογις ]οσίι 
καὶ σὼ Διὸς (νεὶ Διός τε) παῖὸ; αἴηιο οὐ- 
5εχναῖ ν. 56ᾳ- 5ί4ΤΕ Ῥο55ο ἐπεστρατευσάτην 
5ἶπο αθειςαίΊνο, ιέ 5αρτα ν. 64. οἱ Βο- 
Ῥλοε]. Α]αςι 1071. ---- συγγόνος αΏοί κασίγ- 
τος. ἸΙηίε]]ῖσο (Οαδίοτοπη οί Ῥο]]ασση], 
Ουαίοπας απίοπι ο ονῖς ΑΗ ρυαδαητας, 
νοσαΠ{ΙΥ Διόσκουροι.  Έ]ιτα πποπῖπηας 
5ρτα αἆ ν. 769. ἷαπι Ἡ. ]. ἀϊευπέαχ ἵπ- 
ποισι µαρμαίροντε εηυῖς εοηδρίουῖ 5. 1Π5ίσ- 
Ἠθ65. μµαρμαίρεν ει τιῖ]ατο, ερ]οπάστο. 
Ύ. ἸΊοπ. 888. ἸἨΜγίας πατταῖ, Ἀοτειι- 
παπα Ὠ]ορειχῖς ἆοπαςςο «εἶετος Ὦοάαγσες 
Ἠροτος, οιο5 Ῥμ]οσειπα οί Ἠατρασιπῃ, 
5οἆ ΓάποηΏςπ1 ἆιος α[ῖο» οη.ο5 Χαπιβίιπα 
εί Ογαγαπῃ. Ἡ. Βεοςῖςμογ. αραιά Τογει]- 
Ἠπῃ. ἆε Βρεοίαευ]ῖς, ο, Ὁ, οί Βι]ζας ν. 

Κύλλαρος Ίποςι Ἰάεα ρυ]ολτ]ά]πίς, σ6- 
Ἰοπίαιῖς οἱ απἰταϊ {ος ἴπ Ί]]α ἆθ οημῖ α 
Μετεμτίο ος «πποπο ἀοπαιῖν {αθι]α, αέ 
αα1σαιιο Γαοῖ]ο Ιπεε]]σει. Ῥγαίοτοα ϱ1ο- 
4υε (Οᾳ5ίΟΓ 5οειπά απ ΗοπποτιτΏ (Ἠ. γ’. 
221.) ορβῖπηο Ροΐοταί «ΙΣΓΙΤΩ χθρετο, ϱαἷπ 
Ίππο οἰάσιῃ αἀκοτίρεραίατ Ἱηνοπίο οχ- 
ΤΗΗΠΑ ϱΊθγΗπη ἵπ οργίαπαίηθ, . Ῥίπάαγ, 
15ηπη. 1. 90. Ῥγίὴ. ὓ. 11. ἩἨϊπς «αρε 
Ί)οδειτος Ιπνοπίς πιιάος οημῖς νοςίος, 
Ἰιαδίαδᾳαε πιαπῖδι5 {(οηθηίος. ναὶ οίίατα 
ε(ο»5 {τοῖς (οποηίος. ἵ. ΒραηΏεπι,. αἆ 
0αὐἴπιαςμ, Ῥα]1. 94. οἳ Ἱαρρετι. Ώας- 
ψ]. 1. Τ9τ, Ἴ98. που ποια ἸΝΙπεκε]- 
ππαηηῖ ΜοπΗπι. Ἰποά. 63. 5ᾳ. ---- ἐπιστρα- 
σεύειν 1η ασίῖνο Ἱεσίιτ Βορ]ος]. Ττασλμῖη. 
Το. εἰ 563. οἶπι αοειισανο ταῖ. ΑΙΡί 
εἰῖαπι ἀαίναπ αἀ]αποίαπαι Ἠαρει. ὃ. 
Ώλιεκοτ. αἆ ΤΠιςγά. ραρ. 3979. εί Α- 
ῬτοςςἨ. ΤΠ εῖάαι. ΤΠασγαίά, ϱ. 839. 499. 
646. ϱᾳ. οί Ὑαἰεκεπατ. αἆ Ῥ]μωπ. 999. 
ἐπιστρατεύειν Ε5ί σὸν στρασὸν ἐπὶ τόπον σινα 
ὤγευ, Ο6. 5ρτα ν. 64. αδὈί πι]]ας αοοι- 
εαἴνις αἆο»ί, 56 ἐπιστρατεύεσθαι Ῥτορτίθ 
ἀῑεῖειακ 4ος το]Ηριις, ααῖ 9056 ἀοῖ 5ἵπιηέ 
εοπίτα Πορίεπη. ν. Χεπορῃ. Οντορ. ΥΤΙΙ. 
ὅ, 13. ᾿Εῤῥύσατο ϱοτπα νΙπάἶσία, το ετ{ριέ. 
ἱκέτης ἀῑοϊέιις, απ 5αρρ]εχ αὐ αἰέετο αιιχί-- 
ατα αἴᾳαε (ίε]απα ρείι. . 5µρτα 1016. 
ἔσχιες ----τθειρεταδῖ οοπ]ασίατα 1αθιτη, 
ο. πε «ΟΠ]Ισοτη αεεερῖ»ή. Ἠοργα. 

1157. Οὗ 5ς. χρόνου 5ΗὈΙΠῖ. ἐδ. Κασαλλ. 
τουοπο]]αία, Ῥ]ασαία. «ΕορΓΗ. 



ΙΦΙΤΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ. σι 

Δάμαρτα" θλαύραν ὃ οὐ σπάνις γυναῖκ' ἔχει. 

Τέκτω ὃ ἐπὶ τεισὶ παρένοισι Φαϊδά σοι 

11065 Τονδ' ὧν μιας σὺ σλημόνως µ ἀποστερεῖς. 

Κάν τις σ ἐρητα τίνος ἑκασί νιν Ἀτενεῖς, 1175 

Λεξον' σί φήσεις; ἢ Ἰμὲ χρὴ λέγερ τὰ σά 
Ἑλεένην Μενέλαος ᾗ ίνα λάξη. καιλόν 7 νὼ 

Κακζς γυναικὸς μισνὸν ὁ ἀποτίσαι τέκνα, 

1170 Τάχδιστα τοίσι Φιλτάτοις ὠνούμενα. 

Τ]κοίοεπ]: 5οἆ ΠΟΠ εδί ΤΑΓΙΤΏ Ἠαβοθγο πΙα]αΤΏ ΙΙΧΟΥΘΠΙ. 

Έτ Ῥγαρίεχ {τος Β]Ια5 ρερετῖ ΗΡΙ βΗαπα 

1165 Ἠσης, εκ ααἶρας ππα ἔὰ πιο πηϊφεταθ]]ίογ ρτἰναδίς. 

Έ 5ἱ ααἱς Ιπεεττορᾶτῖέ {ς, οῦ 4αάπα 6αηδαπα Ππέεγβεῖος ἵρεατη, 

Ώ]ς, αιΙάπαπα ἀἶοες 2 απ πι {11ο ποπαῖπα Ἰοᾳἵ οροτίςίὂ 

Όι Μεπείαις Ἠε]επαπα τοο]ρῖαί. Ῥγαωρ]αταπα πιο πος, 

Μα]α πια]εχῖς Ῥτείῖαπη Ροί5οΙν6ΓΘ ιοδίγο» Ἠβετος, 

1170 Την]δίςςίπια εΠαγῖςς]τωῖϊς τοΙπιθηίος, 

1158. συμµαρτυρήσει.] Νε Σὺ µαρπυρή- 
σεις. 2Ἠ9εγ]. Έωνη. 616. "Ἠδη σὺ μαρτύ- 
θήσον. ἸΜατᾖ. 

1169. σωφρονοῦσα εἰς ᾽Αϕρ.] Οαρδία, Ρι- 
ἀῑσα, παοάρεαία ταιίοπο απηοτῖ. Αφροδίτη 
θπΠίτη 5»ρ]ὰ5 Ῥτο ΠΠΟΤΟ, «οπ]ασῖο ΡροπΙ{χ. 
Ύ. 5ὐρία ν. 642. Φ40. ὅδ6. Πορῄα. 

1160. Ιω Α]άῑπα οἱ οβροτῖς Ώῖς ο5ί, ὁσσ᾽ 

εἰσιόντα σε. 6ππεηάανΙι ΟαηίθτΙςδ, ὥστε σ᾿ 
εἰσιόντω σε. ν. 1165. ΡΙΟ φλαύραν Α. φαυ- 
θα. Λ4αγᾖ» 

ὥστε σ᾿ εἰσιόντα σε.] Πα Οαπηίοτιις ο6Γ- 
εδοίπηα «οπη]θειωτα. Ε. ΑΙά. [οί ερείογας] 
ὥστ᾽ εἰσιόντα σε. Μιας. 

µέλακρον, ἆθ ᾳυο ν. 5µρτα 970. Π. Ἱ. 
Ρτο {απλα 5. το {απηϊ]ιατὶ αοοϊριεπάἁπῃ. 
Οοπ{. Ῥτου. χὶν. 1. δὲ χχῖν. 5. βῖ ϱᾱ- 
ἀεπι Φεπίεπίῖα τεουτῖί. Ότι Πο ]οσίέατ, 
Οαπίσοτις εἰ Ῥατπεδίας Ἰοσιηί, τοοίε, υΐ 
οΡίποτ. Ἀθθμε Υετο αμάϊοπάα Α]άῑπα, 
αααπ1 5οᾳαυ{5 εσε ἈΙοπαθγογιις {η τθχέας 
τοθηδίοΏθ, αλΐαιια ΗἨθχτί, ὥσα᾽ εἰσιόντα σε. 
Τοπηί εί οχίτα ἀοππώτΏ, πρίφαθ Γε]ῖχ ογας 
οί ργαἀἰσαυασῖ. Βἰπαῖ {οτππα Ἰοηαειιά1 
αᾱ 14θαΠῃ σοῦ ΦΕΠΙΡΕΥ δἱσπὶβεαπάαπα αξαη{αχ 
Οπεηία]ες. Θηρεύμα, ΠΟ5 ἀἴοργοιωμς: Ίαν 
ἴδέ οἶπι δεἰίπιενγ Πιωιά. ο νἰγιῖρας τἼχο- 
τῖς Ῥοπα. ν. Ἠετας]ά. 477. «ο]]. Έτονοτυ. 
χχχἰ. 10. Με]απῖρρ. {τασπα. 10. Α]ςεςί. 
486. Ττουά. 647. ει Ἐ]οσι. 74. Ειρὶ- 
465 5αρῖις {ο]σεπι ργωαϊσαί, ααὶ Όοπα 
μχοτε {πααέατ, αθβγπιαίαιο γαγδδίπηαπα 

Ῥοι. ΙΥ. 

Θ4Π1 655. «Οἱ ἨΜε]αηῖρρο {Παστη. 7. 
Οτοςι. 595. Ἑτασιη. Ιποςχγ. 49. αριιά 
Φίου. 69. Τριά. 50. ΑΙσεςί. 649. Μεά. 
14. Ἐκ Πῖ5, ααα. ϐ]γι. Ῥτοροπῖέ, 5εαυΙξατ, 
56 6556 πηθ]ῖοτί 5οτίο ἀἰσπαπα Ῥτορίετ Ρί6- 
ἰαίειη. Πορ. 

1164. 5. Οοπ6. επι Ἠΐς {Πςο)μγ]. Ασ. 
1555. 6. Πορβι. 

1162. 1.5. σλήμονος. γοςΙί αἆ μιῶς. 

}εοἴδή:. 
1167. Λέξον. σί φήσειοι] ὅτι. ου. 
τὼ σὰ, ααοᾷ αἆ τει ἵπαπη, αἆ ἀοίεῃ- 

ΦΙΟΠ6ΠΑ έαπα ρεταπεῖι. ο ΕΙθοίτα 9ο- 
Ρ]ου]ς ν. ὅττ. ἀῑεῖι πηα(τῖ: ἐρῶ γὰρ καὶ 
σὸ σόν. Πο] ην 

1168. καλόν γε νῷ] Τα Ίαπι Εάϊᾶ το- 
οοπ{οχθ5, Έα αιεἰογαϊς, ποδεῖο. Τά. 
Α]ά. καλὸν γένε. Ἐταιιεγίε Γογίὰςςο νῶν 
η ἀαΐῑνο. ΛὨιςς. 

Μενέλαος ΤηΘΙΤϊ 681154 Μενέλεως. «[αεῇςε. 
1169. Ἠοϊςκ. οοπ]οῖϊ ἀποτίσαιμεν ἄν, 

ΛγΦοἰαγηι επίπιυεγο ργείζαηι δοζυετεπιι5, 
{π]εκἱδθίπνα οαγἰδδἰπεῖς επιεχιέεδ. «Ἠεοῖο 

1170. τᾶχθισσα τοῖσι φιλσάτοις ὠνούμε- 
9α.] Οοπριτιε(ῖο εἰαιιάϊσαί. Ίμερο, ὤνου- 
μένω, γεάἰπιοπίες, ἀαα]ίίεχ. οί Ἱία «οπ]εςε- 
ταί οταἁἴέας εἀῖίος Ηἱρρο]γιῖ, Οχο, 1766. 
Τᾶχβιστα (τὰ ἔχβδιστα) ει εχ «οπ]εος» 
τωτα νἵτοτιπα ἀοσίοταπα (ροδί Ῥγοάσιπι) 
ΡΤΟ Ταχθέντα. Α]άϊπα ρτορίας Ταχθεῖσα, 
υ{ οί 0οἆ. Β. Μαν. 

τᾶχθιστα] Πία ορᾶππε ἨΒτοάσις. Οοπ- 
οΟο 



δτδ ΕΥΡΙΠΙΔΑΟΊ 

”Αγ. ὃν στρατεύση, καταλιπων αν ἐν δώμαση, 1180 

Κάκεῖ γενήση δίὰ µακεᾶς ἀπουσίας» 

Ἐν ἐν δόµοις µε λαρδίων εξειν δοκεῖς» 

Ὅταν ε)ρόνους σῇῆσδ εἰσίδω πάντας κενοὺς. 

1176 Κενοὺς ὃὲ παρ»ενώνας; ἐπὶ ὃὲ δακρύοις 

Άσε υεγο, 5ὶ εορῖας λΐπο ἆασας, ἵπ αἀῑδις τηε τε]ϊοία, 

Έε ἴ]]]ς Ίοησατα ἔεππριας αὐσῖς, 

Έυεπι ἵπ αἀϊθης απίπηυτη παρ Παδϊέυτατη ρυίας, 
Οἱ πα 5οἆες Ἠη]α5 οπηηες αδρ]εἶαπῃ ναςια5, 

1175 Ἐν! ναευυτα «οπε]ανο νΙγσῖπαπη 2 ἵη ἸαεἩχγπηῖς γετο 

{οτ Ττοαά. ν. 572. Ε. Α]ά. εἰ 58, σαχ- 
9εῖσα. 

ὠνούμερα.] 1,εσεπάωπα νε] ὠνουμένω, Υε]ὶ 
ὠνουμένοι, Ῥτο ἀϊνειρα ν. 1177. Ιεσίῖοπο. 

Μιςς. 
τᾶχβθιστα] ΟΙπι ἹεσεραίΗχ σάχθέντα: 

Α]άῑϊ οὐ πο Ἰαμεί σαχφεῖσα: Νος Ροἱα5 
Οαπεοτῖ εί Ῥτοάαϊ εοπ]θσίατατη ευ (τη, 
αυ Ἱεσυπί σᾶχθιστα, 5ῖο Ῥοα]ίσει 4ποφιε 
εί Μήίοπας, οί ἵπ Ττουὰ. ν. 5Τ9. ἔετο 
1άοπι Ἠαῦες: Ὁ δὲ στρατηγὸς ὁ σοφὸς ἐχλίσ- 
σων ὕσπερ Τὰ Φφίλτατ᾽ ὤλεσ' Ἐαροτγίις 

Ῥτο ὠνούμεθα Ἰεφῖί ὀνούμεθα, ὩὨθδείο οιῖά 
Ῥά55ι5. Ἀαγπεδ. 

σά φίλσατα, κατ᾽ ἐξοχὴν, ἀῑοῖ ἆς Ηοσῖς, 

Ῥατοπίῦας, ο{οτῖ», Ίαπα 54ργα ποίανῖπηις 
αἆ ν. 408. (Οσαίρταπι ἀϊσπας ον Ίουις 
Έ]οείτα Βορ]μου]]5 ν. 550, 5ᾳᾳ. ααὶ οπη 
Ώος πιο5ίτο «οηΏ{οταξΙτ, αρῖ Οἰγίαπιπεδίτα 
ἀοίοιιάϊί οαἆεπα πιατῖΙ α 56 ΟΟΠΙΠΙΙΡΡΑΠΗ, 
τηακΙππαπη( ο Ιπππο]α]οπίς Πρήσοπῖαν Ππ]- 
αωΠιαίοπα ἀοπποηρίταί. ΄Ῥαΐος τας, πω] 
Ογίαπιπεδίσα Εα Ἰ. 1. Ἱπηπαο]ατο αὐφιις 
οδί Ἠ]ίαπι, αὐα Ῥχγουτραπάο ποῦ ΘΗΠῃ, 
αεπῃ 6Ρο αχρετία 5Η1ῃ, ἀο]ογοπα φαςίῖ- 
πυῖ. ΑτσίνοτΙπηπε η σταίαπα Ἠος {6- 
οἵε Αι πι]]ο 6απ Ιπίργβεῖεπά!1 Ίατο σαι - 
ἀουαί. ΑΠ νογο Μεπε]αῖ Εγαίτῖς σαιιδα 2 
Ἄοππε Υετο, Ἠροτῖς πιεῖς Ιη{θτ{εςῖ5 α πι 
ἀοθοεραί ρυπ]τΙ2 ποηπο Ἰεπε]αας ἆπος 
Ἰνοτος ἴρςο Παῦεβαί, Ίος ροές οροτίεραί 
πηοσῖ, ϱ1ρρο ο ρατοπίρις Ῥγοςτεαίος, 
Ῥτορίογ α ος {οίπτη Ἠου Ῥε]]άπη 5α5εῖρίε- 
ῥαΐασ, εΓσοπο Ἠ{εηποε]αϊ Ἠθετος απιαῦαί; 
5ο, αἴιος εκ Ἠ]θ 5Ι5ζθροταῖ, οἵο Ῥτο5θ- 
ααοναίασ2 Ἄοπηος Ἠος ἑοπιοταγῃ Ἱππρῆαιιε 
ραῖς 5εε]ως ο5ί2 Ῥοδίρα Ἐ]οεία Ῥ]ητα 
αἆ ἀα[οπάεπάμπη ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠΟΠΩ Ργοξετί 
γ. 566. 5ᾳᾳ.  Οπίσταπα ουπα Εΐ5 «οηίοτας, 
αιας Ἱπίγα 1194. 5ᾳᾳ. Ῥτοροπυπίτ. Νι]- 
Ἴαπι αυίστα εδ ἀάὈίατη, αιΙΠ γοτα σέ Ίες- 
Πο σὤχβιστα, παπι Ῥτοναπί Οαπίοτις, 

Μήιοπας, Ῥεα]ΐσοτ, Ῥατπευίας, Ἰάμςρια- 
νίας, Κολ]ετας, αἰΠ. Θἱο Ττουά. ν 97». 
αυ! Οαδδαπάτα ἀῑεΙε: Βαρίεης 1] αχ οχ- 
ογεῖέι5 (ΑΡάΠΙΕΙΩΠΟΠ) ἐχκίστων ὕπερ πὰ 
φίλτατ᾽ ὤλεσ, ἡδονὰς πὰς οἴκονεν σέχνων 

ζλελφῷ Σεὺς γυναικὸς οὕνεκα, εἰ. Οι 

νοµι Ὀιροτί5, ΡΟ ὠνούμεθα 5υὈδέίαεῃ5 
ὀνούμεθα, εσο αΎιε ας Βαγηοδίας ποςςῖο. 
Ἠεἰδκίο Ρ]ασεί ὠιούμενι.  Πορβι. 

11ΤΙ. ἢν στρατεύση,) ΝΟΧ ἂν 6ἱ 56ης 
Ρορίμ]απί, ΟΡΙΠΟΣ, στρατεύσης, ἳ γενήση, 
πιοςἱ 5 ]απον], φοοπάαπα ῬογδοΠαίῃ. 

Ματ. 
1175. Τίν ἐν δόµοις µε καρδίαν ἕξειν δοκεῖς, ] 

Ουἵ Ευτρίάα Ταπηῦίς α5ςιοιῖ θαΠέ, Ώ ης 
Ρια[ογεηί, Τίν' ἐν δόμοισι καρδίαν µ᾿ ἔξειν 22- 
κεῖ ἃς. Ῥεὰ Ργασρςδῖέ ἐν δώμασι, ἴπ Ίιας 
Ίρρα φοηίοπ{ῖα, ππάο Ιστ Ἠ]ο ΠΘΓΗΤΩ ἐν 
δόµοις νε] Σόµοισι, ἵπ 5οπΙρίοτο {πι 8οοΤα- 
(ο, εί α πεσΗσοηίῖα {απι Ίοησο τεπιοίο 2 
Τίν᾽ ἔνδον εἲς σε καρδίαν µ᾿ ἕξειν δοκεῖε, διο. 
φοἆ πημ]ία οχοπηρ]α Ἰη οοπίτατῖαπη ραγίθηι 
αἆ [οττῖ Ροδδηί, Ῥγο ἐν δώµασι οἱ ἓν δόµοις, 
19 εαἀσπα Ῥοτίοάο. ΛΜαγκ. 

1179. 5. Τίνα καρδίαν, Ἱ. 6. απίτηας πηθυ» 
πηαχίτηρ οί οοπ(τ]δίαία5. Ῥτοξεείο, υί οοἩ- 
ρίαΐ, πμ] πιαρῖς ἀερίάετίαπα πποχευῖ Ίπ 
ΑΠΙΤΩΟ αχοῖίαί, Ύ παπι Ίοσα, αδί ἴ]]ο οτι 
νεγρᾶέη5, νεςίο5 ουῖυας πάσα» Εαῖςς οἱ τος 
αἵιας αὐ εο οοη[οσία οοι]ῖς οὐνειδαπέυγ. 
Θρήνος ποῦ εδί {Ἠγοπα5, ΠΕΠ 1αΙπϊ νο- 
σαΏ, 5ο, οὐδοτναπίε ΑίΠεΠΦΟ, Τα). Ὑ. 
ἐλευθέριος καθέδρω σὺν ὑποποξδίῳ, τοαρὸ σὺ 
Ἀρήσασθαι, ἤγου, σὸ κα»έζεσθαι.  Ἠορ[α. 

1174. ο Αρσίηος Ἱπίετ Α]άϊ Ἠλοίοχας, 
Ῥ. Τ9δ. 91. 5εᾷ πιοκ δΊµους μὲν σούσξδε 
πρισίδω κενού.. Ρον. 

1116. Ώε ν. σαρ»)νὼν ν. 5ΗΡρτα ν. 708. 
Ἐδι πϊπαίγαπι ουβίσι]απῃ, π 4πο ριεῖ]εε 
ναγεαπίυχ αίᾳιε Παρίαναιη, Ψ.Ῥοῦακ 1Π1. 
4. Ώοπιυς γοίεγαπη οοηδίαναί ἔοτο ἀπαυα» 
εοπρπαἰἴοπῖρας, ἵπ απαγαπι {π[οπίοτο 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΛΔΙΔΙ. 

Μόνη κά»ημαε, τήνδε ερηνωδουσ᾽ ἀε, 

στο 

1186 
, / / ο ος ε / Ν 
Απωλεσεν σ. ὢ τέκνΟΥ, ο ῴυτευσας πατήρ, 

2 ”/ 3 7 ”/ 

Αὐτὸς πτανὼν, οὐκ ἄλλος, οὐὸ ἄλλη χερὶ, 
Ν ΔΝ Ἆ 

Τοιόνδε μισ»ον χαταλιπων προς τους δόµους" 
2/ / 

1190 Ἐπεὶ (ραχείας προφάσεως Ένδει µόνον, 

΄ 
Φεάσαπα 5οἷα, 56ΠΙΡΟΙ Ιδίαπῃ Ἰαππεπίαης, 

Ῥοχταϊάϊε {ο, β]ῑα, Ῥαΐος, αῖ {ο σοηπυῖί, 

Ίρςε {6 οεσἶάςης, πο α]ῑας που αἲΠ πιαπυῖ 

Τα]ε τε]Ιπααεης α Γαπαῖ]]α έαα υΙθαροσίαπη. 

1180 Ομιἴρρο Ιενῖ οεςαδῖοπο (αηίπα ορ.5 ε5ί, 

ΠαΤθς, ἵη 5προγίοτο απίοπα πηι]ετες Ἰ8- 
ΡιαὈαπί (τὰ ἄνω ---δ. γυναικονῖτι.) Ὑ. 
1γ5ῖατα ρτο ἙταίοΣίπεη. ΗΠ, 97. εᾱ. Ἠοίς- 
ΚΙ (ρασ. 15.) ταὈί Ρ]υτα εα ἆε τε ποίανΙε 
Ταγ]ογας, απῖ αἀάῑε, Ὠος Γαοίατη 0556 σω- 
φροσύνης 6ἵρο. Ἠαο ουυῖομία γοςβραἸ- 
ίαχ ὑπερφα, ἵηπ αλ ΘΟΓΙΠΩ εγαηί ΊΧΟΥΟ5 
ευη αποϊ]ῖ5, ἵπ ας Ἱππαρία αίηαε νΙχ- 
Εῖπες, Ἠσο ρτορσῖε ἀῑσεραπίις παρς)ενῶνες. 
Υ. Ἐμαπῃ, 904. 89. 1991. Ἠεσία {8- 
ΠπΘΏ οράςς Παριωῖςςο νιἀρηέαχ έτος οοπῖς- 
ηαΐίοπος, {εγίσεαιιο εοπϊσηαΙοπῖς, (δΗῇρες 
ἀῑσία) οαίοι]α ποπαϊπαὈαπ{ιασ ὑτσερφα. Ὑ. 
ΒοἩοΙ. Ῥπαπη. 99. Ἐί ος στανο εσί 
ΑΥσΙΠΙΘΠΙΗΙΩ. Τα ΥΠ ΠΘάΠΙ Π]ᾶ- 
ΤΟΤΩ {Πὶδίη(ο τεάἀςς, 56ΠἩρος οΠΙΠ ἆε- 
Ἱάεγαῦο ππυ]ῖ5 ουπα ]αετγπαῖ αίᾳε 4116- 
χο]ῖς Παπ Ἱωθαπα ἀθοίατα. ΑΠεοίΙΏι 
τηονεί νοετρα 1ρ5α, ας οδί Ῥτο]αίυτα, αἴ- 
έργο». Οπιπία ας 5ἵησή]α γετρα τηαχ]- 
ΠΠΩΠΩ Ἠθροπέ υπ. Τα ος, ααῖ ἀοπηῖ 
θιη{, ΡΥΞΕΠΩΙΟ ΟΥΠ85. Πορ/η. 

Ἐτυπε]ς. αἆ Απάτ, 597. Ῥυίαί, Ἠ]ο παυ]- 
«05 6556 νεγςας ἐταηςροδῖίο5. 1ΤΡβίταχ Ῥοσί 
χερὶ Ρ]επε ἀῑδπσυϊε, εί 1π Ώηθ ῥήσεως (ν. 
1907. 5.) 5εηµεηίος νοϊδα5 Ροποπάος ος 
οτάϊπο: ᾿ 

Ε/ δ᾽ εὖ λέλεμται ταῦτα νῶν, μὴ δὴ μτάνης 

Τὴν σήν τε 2ώμὴν παῖδων καὶ σώφρων ἔση. 

Μ) δητα, πρὸς «εν, µήτ' ἀναγκάσης ἐικὲ 

Κολὺν γενέσθαι περὶ σὲ, μήτ᾽ αὐτὸς γένη, 

Τ.αιόνδε μισ.ὸν Ματαλιπὼν πρὺς τοὺς δόµους" 

Ἐπεὶ βεαχείως προφάσεως ἐνδεῖ µεόνον, 

Ἐφ ᾗ σ) ἐγὼ, χ᾿ ἂἱ παΐδες οἱ λελειεμέναι, 

Δεξύμεβα δέξω, Ἡν σε δέξωσ»)αι χρεών. 
3εεΚ. 

Ῥυποίαπα «οἠοσαπάσπῃ ροςί χερὶ εί εΟΠΙ- 
ΤΏ8 Ῥοςέ δόµοις, 6ἳ 5ἷο Ἴ6ςρ. σοιόνδε --- πρὸς 
σοῖς δόµοι εἶπ᾽ (1. 6. εἰσσὲ), εἰ βραχεία: ---- 
ἔνδε µόνο. δἳ ἑαΐεηι οοπιρεπδαίίοπόοπι αο- 
εερἰογιη» α 716 ὀεπε[οίογωπι ἀοπεί γεϊὔφιμῖ», 

ΥΘΙΦΗΗΠΙ, ηποη ῬργαεθάεΠΙπῃ. 

ἀἷς, πιιπι ἑαπήίζιι ποδὶς ἀῑεςσὲ μταἰθαίιες, 
σιιοπηῖπιις ἐε γεάειπίεηι εποϊµἰαγπιιιδ ϱο πιοᾶο, 
Φ1ιο ἀοδεί. δαρπηυϊε νοτοῖς οὐκουτῖς οτι- 
οπίυπῃ Ἰαγαστωπα, απο Ο]γίαπιηθδίσα ϱΧ- 
εθροταί ππατίέαπι α γο]απα πηϊΗεῖα τοάςιῃ- 
ἴθιη, (ο Ἠου ἁποιίαι Ἡορίῃι,) Ῥοραῖς 
4ος τοιώνδε μνῆστιν Ίθσετο, ἑαίε ΠΙΟΠΙ:- 
Φιεπιέηι. μνηστις Ῥ5ΘΙΏ ΡΙΟ μνήμη οοοΙΙ- 
πε. Πο. 

Κοεβ]ετιι5 ἵπ 6ο (απίιπῃ 5οηΙέυχ Ἠεὶς- 
Κατα, ἆάπι τεεῖρ]{ εἰπ᾽ εἰ αἱ ἐνδε; αἴιιο Ἱέα 
γογηε: Ὅπιά ἆα ἄιι ἄεπ Ιλεἰπίσεπι 5ο ζο]ιιδί, 
δασε Φιῖγ, ὀγαιιο]έδ τυο]εῖ Ἰιος]ι 4εΥ πεγπρδίετι 
ὔγδασλθ, ἄαλς ἰοὰν ὅτε, Ἐσο ειπα Ἠρεης 
5οᾳμοτ. Ῥυίαί Βτυπεκίας Ε]ς νεος πιυ]- 
{ος ε.α {ταπβδροςῖΐος, Ώεαιιε ΠΟΠ ῬΗίεπῃ, 

Ῥ, Ὁ. τεοίε ν]άΐςδςε, πο]ι1 (αππεπ οπιεπάα- 
ἤοπεπα εἶις ΤΠ ἐθκίυπῃ τεεῖρετο. Πομβη. 

1179, καταλιπὼν πρὸς σοὺς ὃδμους 1 Ἐςσς- 
ρ]σεί αι Ῥοΐθςί, Π]θῖ σὸς ποὺ, 2ύµους 5ἳἳ 
Ἰάθεπα αιιοᾷ σοῖς δόµοις, [απιίσρ ἐπ; ο]άδ- 
παοςᾶ που]{α 6556 νετρα 5οἵο, απ ἆα γατα 
Ροςί 5ο {ταλυηί, νο] αοσιιςσαἴναπα οΙΠΏ ρτα- 
Ροβίεοπο πρό. Ααιαπάο »υδϊπιε]]]σί- 
αγ Ραγεϊρῖιπη απέο σ-ρὸς, ρογίαπάισι, νοὶ 
ίαιο αΠαυῖά.  Ὑογδις αιίεπῃ 15ᾳ ἆιπο, Μὴ 
δητα---εί, Κακὴν γενέσθαι---Όεπο Ροπῖ Ῥος- 
5εηί Ροςί Ἠπο. ἈΝαπι νος ἐπεὶ, φιοπίαπε, 
νιάθέωτ τοάάστε γαέίοπεπι ἀπιοτΙσΏ ΙδέΟΓΙΠΗ 

Φίς, μήτ᾽ 
αὐτὸς γένη: Επεὶ βραχείας----δέξασ-αι χρεών. 
Εἶεν. Θύσεις δὲ, δο. «Μαγκί. 

Τοιόνδε µισ»)ὀν] 1.,εσεῦαπη αἰϊᾳααπάο σοιόν- 
Σε µῖσος: 56ᾱ πιασῖς ηιιης αττ]άεί σοιόνδε µόμ- 

φον ῬτΟ µομφήν. Ἠεδγεβίὴ5: µέμψις, δύσ- 
Άλεια, ἢ µόμφοςε. Ὁυοαά οοηδίγας ΟΠΕ 
οοπηρατατί Ροΐεςί τὴν αἰσχύνην τὴν πρὸς σὲ; 
σολίτας, Ἠετοάοῖ. Ὑπί. Ἠοπι,ς. 9. νο] σὸν 
πρὸς ποὺ, πολεμίου, κίνδυνον Ἰδία Ρ. 17. 
ἀεηῖαμε σὴν σιμὴν πρὸς τοὺς, ὤνδρως, Ῥ]μία- 

ου {π υΙί Νυπια, Ρ. 140. Ἐά. ΤΠ. δεερΗ. 
Μα{15ρ. 

Οοβ 



ὀδ0 

.- : » ο ο όη ν ανν ε ) 
Εφ ᾗ σ ἐγὼ, καὶ σαῖδες αἱ λελειμμέναι, 

τρια ιτιδοὗ 

Δεξόμεδα δέξω, ἥν σε δέζασθαι χρεών. 
Μὴ δῆτα, πρὸς «)εῶν, µήτ ἀναγκάσης ἐμὸ 
Κακὴν γενέσναι περὶ σε, μήτ' αὐτὸς γένη. 

150 

ΞΟΡ αὐαπι οσο, οί β]ῖα τεΠαα», 

-- ιο / Ν 

Ἐεν' Θύσεις δε σὴν παῖ 
3 »/ / 2 ΔΝ 3 -” 

ὃ ενα τίνας ευχας ερεῖς; 

Ἐχεϊρίεπηιις {6 ϱο οχοῖρῖεπάϊ πηοᾶο, ᾳαο {ο εχεῖρετο ἀθοεί. 

Ίο Ιρῖίπτ ροτ Ὠ9ος, πο «οσα5 ηηθ 

ἸΜα]απα 1Π {ο 6556, ποα 16 {1 5ἶς εγζα πιο. 

1155 Ἐριο: πιασίαδῖς Ισίέις β]ατη 2 

ΊηΠ νοσαῦα]ο µίσβον, ηαοά Ῥοπάπα 56Π- 
5ΗΠΏ εχµ]ροί, πμ] πωιανοχῖπη, 1,οςῖ εἷ- 
ταῖς Μαςσ. πηι]{α ροξδοπηι5, 5ἱ ορι15 6556, 
εχεπηρ]α αἀᾖσστα. Ἡ. Ἠεῖςκ. Τπάϊς. Οτας, 
1.5. . σρὸς τοὺς δόµους Ἰάθπα Εοτίο 6556, 
ᾳαοἆ σοῖς, δόµοις, Γιπιζίο {ι. Ματκ]. τί 
οᾳΙάστα αοοθροχατη. Πορ/η. 

Τοΐονδε ΜΙΣΘΟΝ Σατωλιπὼν πρὸς τοὺ; δόµους" 

ἀπεὶ βραχείας προφάσεως ἔδει µόνον, 

ἐφ᾽ ᾗ σ’ ἐγὼ μα) παῖδας αἱ λελειμμωέναι 

δεξόµεα δέξιν ἦν σε δέξωσ-αι χεεών. - 

Έντο οοτγαρία νους μισβὸν Μιςστανῖας µόμ- 
φον 5ογρεπά μπα αρίσαέατ; ο]ά5 Γαπποῃ 
νοςῖς αιίοτῖ(ας αὐ απο Ἡοδγο]μῖο ρεπάςι. 
τυπικής . ΠΠ]. νογααπα οτάίποπα Εγ- 
Ῥαΐατηα ο55ο ]ιάϊσαί, ἵπ Απϊτηαὰν. αὐ Αη- 
ἀτοπηαζεῃ. ν. 5Τ9. Εηαϊάσπα, Ιπίδτραπο- 
Ώοπα Ρο»ί Σόµους δυβίαια, οοττῖσεπά Η1η 
ριαίο: 

τοίονδ) ΟΝΕΙΔΟΣ »αταλιτὼν πεὸς τοὺς δόµους 

ἐπεὶ βραχείως προφάσεως ᾿ΕΝΔΕΙ” µόνον ---- 

ἐνδεῖ Ἠοαϊρκίο ἀεροίατ. «ιι αιίοπι εἶιιν- 
ιοᾶί Ργοῦγιεηπι ἴπι 4οηιο ἔια γεἰφιιογίε, Ιουί 
}ογίαδδε ορρογέιωιἑαίε αγγεία, ἴία {ο οποἰρἰο- 
71118, μέ πιεγεγίς. ὄνειδος ΝΟΧ νοτα Ἑυπρῖάρα 
1η Ώας Ίρρα Γτασωἁῖα ν. 906. 

σοὶ δ' ΟΝΕΙΔΟΣ ἔξεται 

"Ὅστις οὗ» ἥμυνας 

είν. 99090. 

μήτ᾽ εἰς ΟΝΕΙΔΟΣ ἁμαθὲς ἔλθωμεν, 

ἐπε) αεοῖρῖο Ῥτο εἶτα. ν. Ζειπο αἆ Ὑϊσο- 
11ΗΠΩ, Ρ. 291. «Ἰασοῦ». 
ο 1180. απροφάσεως ἔδει µόνον] Ῥοτίο ἔνδεῖ, 
Ἱν 6, ἐνδεήσε, ορ εν]. ἩἨετοάοίας 1ΠΠ. 
7. 1η οχασα]ο Βιρηη]ϊς ἀαίο, σότε δὴ δεῖ 
ῥράδµονος ἀνδρὸς, Ἱ. ο. δεήσει: ἔπιο οριι5 ονῖί 
Σο[εγεί υἱγο. ΕΙ Ἱία Ἠοϊσκία. Μαν. 
. ῶ 

Ταπς απας Ῥτεσος οοποῖρίες 2 

ἔδε] ΟΡρπιο Ἠεϊρκίας ἔνδει νῖάε 5ωρτα 
ν. 41. Ττοαά. ν. 99. Μιας. 

οἱ Ηουΐδροί, Ἰοσΐσοπα εἰπ᾽ εἰ. Πορβα. 
1181. ἐγὼ, καὶ παῖδες αἱ λελειμμέναι, ] 

Ῥοτίς, ἐγὼ, χάἱ παἴ δες, αἱ λελειμμέναι, ια: 
απηατῖοίτηα απ: οσο, εἳ Πἱ, φιια γεεία 
σέ: 14 οδί, Ύπα5 Ῥαΐε 5αα5 ποπάσπα 
ἐπίεγ[οοί. Ὦτο Ἐφ' ᾗ 0οἀ. Α. εφον νοὶ 
εφου. ΠΜατκί. 

1189. Δεζῤμεθα Σέξι ἄν σε δέξασθαι 
χρεών.] Ὀδιαίαπα ο5ί Οτασῖς αιοἰοήίρι», 
Ροδί ααοάγϊς νείριπῃ, 51νο ἱταηδίάγυπη, 5ἷνε 
ΠΩΙΠΙ5, ΟΑ5ΗΠ 5Η Τη ΡΡΟΠΟΤΕ, αἱ Ὀῖς 1π 
Ἆος νθιδα. ἹΤία Βυρρ]ϊΐο, ν. 197. Οἵσ, 
ἣν στρατείαν ἐστρώτευσ᾽ ὀλεβρίανι εἰ Τρι. ν. 

1925. Κάγὼ σὸν αὐτὸν τῷδέ σοι λέγω λόγον. 
Τίοπι ῬΒαοσμ. ν. 945. Κρύψη σὺ κρύψι», ἤν 

σε κρυφ.)Ίναι χρεών. Τίοπι Ἠυ]ας Εαῦ. ν. 
465. γάμους γήµας: οἱ ν. 467. γάµον γή- 
µας ὁ Πριάμου Πάρις. Π{οπα Ἠε]θη. Πείσαι- 
µί γ’: ἀλλὰ τίνα φυγὴν φευξούμεθα; Ῥὶο 
{Ἠ5εμγ]. ἵπ Ῥτοπηασίμ. Ὑ]ηοί, ν. 586. "Ἔα 
µε σήνδε ήν νόσον νοσεῖν. 1δίά. Υ. 758. Τα- 
μεῖν γάµον τοσοῦσον, ᾧ ποτ ἀσχαλφῷ. Νίο 
Ατἱ5ίΟΡΗ. ἙῬ]υί. Αοιι ΤΙ. Ῥεοει. Υ. ν. 5Ι. 
Λπρον ληρεῖ: Ταῦτα γὰρ ἡμῖν πάν», ὅσα νῦν 
κατέλεξας, Οἱ Οεράστοντες µοχήσουσι. ἱ6 
Χοπορ]οῃ Ἰρτο ἆᾳ Ῥο]ή. Διλοπῖοῃ, οἶτοα 
Ῥηποϊρίατα: Γινώσκει γὰρ ὁ δηµος, ὅτι Ἀλείω 
ὠφελεῖται ἓν σῶ μὴ αὐσὸς ἄρχειν ταύτας σᾶς 
ἀρχὰς, ἀλλ ἐῶν ποὺ, δυνατωτάσου; ἄρχει». 
Έτ Ἱπ ἄπα ΙρΙάΕΠα --"Ὅπου ὁ δημός ἔστιν ὁ 
ἄρχων σὰς ἀρχώς. Βὶο χαΐρειν χαρὰν, ηϊ 
ΜΠαιί], Π. ν. 1Ο. Ἅἠῥ᾿Ἰδόντες δὲ σὸν ὠστέρα, 

ἐχάρησαν χαρὼν μεγάλην σφόδρα. δὶο αριά 
1,αεῑπος ---- Υἴνεγε υἰέαπι, δετυῖγε δεγυϊέίεπι, 
υίαα ἴγε, εἰ ἱπιία. «Ἰαγπεδ. 

Ἠος Σέχεσθαι ποιπ πθοθβδατίο ΤοίετεΠ- 
ἆ πα αἆ οπἀεπα Ροδίθα Ῥοτασίαπα, ΠΟΠ ϱΠΙπα 
εχΙςίππεπα, Ο]γιαπηπθδίταπα Ίαπ1 {α]ε {ας]- 
ης 1η ΑΠΙΠΙΟ Ἠαριίςθο. ὮἩ. 5µρτα αἆ ν. 
1180. Θεά Ἰους οππίπο αἆ (πδάίαπα 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ. 581 

β /΄ κ) 

Ἐ, σοι κατεύξει τὰγα»ον, σφάζων τέκνον, 
/ ἕ ) ν, -- 

ἸΝόστον πονηρὸν οἴκοθεν Υ αἰσχρῶς ἰών: 
Ν ἷ 

᾽Αλλ) ἐμὲ δίκαιον ἄγανον εὐγεσδαι τί σοι; 
νο 

Ουτ ἄρ 

1190 

δ 4 / Δ λ « / ο 

ἀσυνέτους τους εους ἡγοίμε» ἂν, 

Εν τοῖσι αὐ»ένταισιν εὖ Φρονήσομεν: 1300 

Οιίἆ ΕΡΙ Ὀοπί ἵπ 5αστῖβοῖο Πα ρτεσαῦετῖς 2 

Νάπα ταάϊέαπα ππα]απα, «απα ἑωχρίέον ἆοπιο οἵς Ῥγο[βοίιις 2 

ῷθά αΏ πῃς ᾖαδίαπηα οδί αλἴαιά Ῥοπῇ Ῥγοσατί ΕΡῖ2 

Ἄεπηρε ἆθος Ρτο 5έμ]15 Παβροτο ποσςςςο 65, 

1190 Θἱ ρατπῖοῖϊάί5 Ῥτοδροτα ρτθοθπιτ 2 

οάϊυπησαο χαβρῖσστο Ῥοΐεςί, ο ππατΙέΗπη, 
αθπα ο Ῥε]]ο ΓΘΥΕΓΣΙΠΩ αἷίας 5ΙΠΊΠΙΑ ΟΙ1Πὰ 
Ἰοο ία εχεερῖςδεῖ, ροδί {α]επα ΤΠ ιιαν]ςςί- 
τηα Β]]α οεράεπο οΟπΙπΙΙδΡαΠΗ, τθςΙρίθξ, κακὴ 
Ἱπαρῖα ετσα ππατίίατη. Πορ/ῃ. 

1184. Ἠοες {απιεη δαρῖας Πογῖ Ιπῖε]]]σος 
εχ ᾖ9δε]μγ]. Ασαπι. ν. 161. 167. 168--- 
192. 1971. 5. ΠΗορ[π. 

1185. ὨὈϊεαπσαεπάμπα: Εν Θύσεις δὲ 
σὴν παῖὸδ: ἔνθα σίνας εὐχὼς ἐρεῖο; Ἱ. 6. 

«6 Ἠριο: 5αρροπαπους Ισίέαγ {6 σια(ῖςςα 
Β]απα ἔμαηι (παπα σὺν, ααοά τηι]{ο α0θΓ- 
Ρΐα5 οδί, πηα]]επα) πιασίατε: 5ο ἴ6, 41α5 
Ῥτοςες 6ο {6εΠΙροτο εοπεερίατας ο52 Ουῖά- 
παπα Ὀοπὶ ΕΡΙ Ῥτοσαβετε, ἔα αι οσοῖάϊς 
Β]απα ἔπατΏ, {τὰ ααῖ Ῥγο[θείοπαπα (νόσσον) 
ΙΠΙΡΙΟΡάΠΙ α ἆοππο Ῥτοίροίις ο52’ Τιία 
οπΙἵπῃ ἀἰδαπσιοπάϊ δαΠί νειδι5 1186, 1187. 
Ῥοβῖίο οοηπααίθ Ρο5ί σέκνον, εί 5αδ]αίο Ιδίο 
Ῥοδί πονηρὸν: [αέ Α]ά. ] απξ περ]οεία πηῖ- 
τας αὈκιταϊίαίος Ῥοτροτθγιπί. Φαπο Ώως 
5υηί απ]πηοδίδοιππα, δρἰγῖα5, Ιπάϊσπαιἰοπῖς, 
οί ]ηδίᾳ αγσιπηεηία(ἶοπῖ5 Ρ]επα, οἱ {οτῖς- 
οἴτια Τνυπάατιάαταπα ἀἶσπα. Τπίει ρταςεῖ- 
ρα Ἐτίρίάϊς, ἵΏ Ἡου 5ΕΠΕΤΕ, Παῦοτί ρος- 
5υηί,. Λαγλ]. 

Εἶεν] Ἠοο εχίτα «αΓΠΊεΏ τοςεηδοπάιπῃ, 
απο πηοάο οί Αἱάῑ οά 1ο ἵπιργθδδυτη Ἠαῦοί; 
ΠΟΒ ΥΕΙΟ ΠΟΠ Ίία Ροηῖπ5, ης ΥΘΙΙΗΠΙ 
ππηθτας πηυίσίυτ. Ὑιάο ἩΗεευῦ. ν. 1098. 

1αΥ}ιέδ. 
Φος αποαιε Ίασετο Ἰσεί 1π {5οηγ]. 

ΑΡαΠΙ. ν. 406. 1Δ6ϊποτοδαπῃ ἨοπαΙΠΘΙΩ 
5υρρ]σαπίεπα ποη αιιάϊτί α Ώεο 5εἆ ϱ Πῃο- 
ἀἷο {οἱ1. ΙΠίά. Υ. 1150. εοπ{. 9ο]. 
Αραπη. 1425. Ἠορ/α. 

1186. Τιερ. κατεύχη τῶν ἆγαθῶν. 

1188, ἀλλ᾽ ἐμὲ δίµαιον ἀγω»ὸν εὔχεσθαι τί σοι; 

Οὔτ' ὧς ἀσυνετοὺς τοὺς «γεοὺς ἡγοίμεθ) ἂν 

εἰ τοῖσιν οὐλφέντοισιω ΕΥ ΦΡΟΝΗΣΟ- 

ΜΕΝ. 

ο νιάὰο αἆ Ῥασσῃ. ν. 1244. 

Τροἱδ. 

Θος Υθγδι]5 ΠςΠΙΟ {Πέ ραι]ο ασιίος αίπ 
5υρανγα ααιίά 5οπατε απϊπιαάνοτίθγοε, 
Ἐαδιηοάί αυῖἀ Ο]γίασπιπορδίτα ἀῑσαί ηε- 
«6556 οί: ἈΝιαπι 65ο ἆθο5 Ῥτο ἵποοϊαπῃ- 
η]ίαίς τα ΙΠνΟζαΤθΘ Ῥοίΐθτο» Απ ἆοος αἆςο 
ςἐι]ίο 6556 6611505, 11 ἨΟ5 ΥΟίΟΓΙΠΑ ΡΟ 
ραττῖσῖἀΙς β5ι5οορίογαπά ἀαπηπαίυτῇ 5ἰπίς 
Ωασπι 56Πδαπα αί Ἑυπρίάί τος έατηιας, 
Ἰεσεπάιπα Γοτίίαη: 

Οὐμ ὧθ' ἀσυνετοὺς τοὺς «γεοὺς ἡγοίμεν ἂν 

εἰ τοῖσιν αὐένταισω ΕΥ ΧΑΣ ΣΤΗΣΟΜΕΝ: 

εὐχὴν ἱσπάναι, ργεσθς Γαοεγο. Υ ΘΙΡΙΠΙ ἐσ- 
φώναι ῬοτϊρΏταδί 5αρίδεῖηπια Ἱηδετνϊΐ, ν. 
ἹΜατκ]απά. αἆ ν. 786. Ἠα]ας Γτασααῖα. ν. 
1059. ἔστασαν ἰαχάν. ἹΠρηϊσεπία ἵπ Ἐ. 
1508, σίς ἔσσησεν βοήν. Ῥορ]οσ]ες ἵπ ΡμΙ-. 
Ἰοεί. 19968. σίς αὖ παρ ἄνπροις θόρυβος σσ- 

σαται βοῦς:ι οἳ. ΑΌΤεΡΕΠ. ἵπ 495εβγ]. ΤΗ. 
11. Ρ. 50δ. οαοοῦς. 

1189. Οὔτ᾽ ἄρ) ἀσυνέτους.] Νοπ ορι5 ονί 
Οὖκ ἄρ' Ὀυροτί. Οὔτ᾽ Πίο θ5ί οὔτι, ΏΟΠ 
οὖσε. ἸΜα]]επα ὦρ'. ποππιε ἱβίί, δτο. 

αγᾗῦ. 
οὔτ' ἄρ'] Τ,εσεπάιπη Παιά ἁαδίε ἦτ᾽ ἄρ'. 

Μιςς. 
οὔσ' ἆρ] Ὀαροτεις Ἱορῖί Οὐκ, φαί 14 

εθθοέ τ]]α5 ποπΙΘΠ/Ι, σὸ ἄρ) Υετο, αιοὰ 
Ρεμς πηαἰε αἀθταί, οπαϊθῖε; πο ὦρ) πιεϊτῖ 
σα δα 5ο ρῖπαις, ϱί σὸ οὔτ οοπΗπιπαπά τα 
ἀἰσίππις. «Ἰαγπόδ. 

ΣΗτ’ ὧρ' τεροποπάυπη πποπυέ ]απη Ὑα]ε]ς. 
Ὠϊαιχ. Ρρ. 188. Ιάσονα πηοπεί, Ἰπ 85εᾳ. 
νογθι εὖ φρονήσομεν ΥΙΠοδιπα 6556, εί νεἰ 
εὔφρονες γένοιντ’, Υ6] οΙτηῖ]α νοτΡαΠ, αἆ ἀεος 

χοογοπάΙΏ], 6556 αὈςα(αεπάτη, Εεεῖ.. 
1189. 5. Ἠαιο Ιπίογγτοσαίῖνο 5η ἀῑεία, 

τί οίαπω (Ττοί. ροδυΐ. ΠΗεαίἠ. 
Ἠοϊο]ίας αάσια 5θ(πιίας οδί Ἰοεβ]ο- 

τας, Ρτα{οτί: οὐκ ἆρα συνετοὺς, ΟΕγί ᾖαῦθ- 
6ηπ15 ἀεος Ῥγο δι.  ΝΙςΙ ου δίητε]]ῖσα» 
Ἡ, 1. Ἠαπς ςοΜθηίΙατα: οἳ ΡγεσεΣ πιθας 6πατι- 

οο» 



ὀδ2 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ῃ - /’ . 

Ἡκων ὃ ἐς Αργος προσπεσεῖ τένοισι σοῖς; 
π . λ ιτ / 

ἸΑλλου δέρις σοι. τίς δὲ κιοὶ προσθλεψεται 
5 η] / / / 

Παίδων σ᾿, ὅτων ἂν προ») έμενος κτάνης τινᾶ; 
Γ . )] σε / 

Ταυτ ἤλδον ἦδη διὰ λόγων ἢ σκηπτρά σοι 

Απ νετο Αἴρος Τοτετδµς αππρ]εσαῦεχῖς Ἰθοχος έπος 2 

Αέ ος ποη Ἱϊοεδῖε 4101. Οµ]ς αἀίοπα εἴἶαπα αςρίεἷθί 

Το Ἡροτοτατη, 5ἵ αλἴαασπη εχ 1ρ5ῖ5 οεε]ἀοτῖς ρα]ατη. 

Παο Ε9Ρί ἵπ ἀελΙυοχαίίοποπα γθπεταΏί, ΠθεΠο2 απ 5εορίγα Εθί 

γενιά, πι]]ας ο5ί ποχιι. ἼἌαπι ᾳαοτηοᾶο 
ῶνοορς οοἩατοτοη{2 ἱ {ανογοππιις ραττῖο]ᾶϊς, 
Ώοος ς{ι]ίος ε5εο οχΙ5ΙΠΠάΥΘΙΠΙΣ. ΌΏιατο 
εί Μιαδστανίας (οπίανΙς οπιεπάαίῖοποτη 
Ἠα]ας νοιδα. Έδσο νετο Ρή(ίαβραπι, 6556 
Ἠϊο ἁπωσιώπησι: δὶ οπίῃ ὃοπα Ίγεσαγεγ 
Γατγίσίιάἰς, πιηο αμ]πίε]]ῆσας ϱγεοί- 
διαφιε πιεί (41) καἰἰκίασεγοπί. ἈΝαπι 
Ἠσο αιίδαιο νίάεί ο οοπίοχία οταοπῖς, 
εὐφρονεῖν Ἡ. ]. ΠΟΠ 556 οἹππρ]]ο]ίοτ ὄοπε υεἰ- 
ἴο, Γαυεγε, 5οὰ οοπδε(πεῃς 5Ίσπίβεαγῖ, Ο)γ- 

{σπηηποδίτα επἶπ απίθα ἀἰχοταί: ἆλλ' ἰμὶ 
δίκαιον εὔχεσθαι τί σο: Ἠορμ[α. 

1190. εὐφρονήσομεν;] Ἠας Ιοοίῖο ἳ γοτα 
ες, ἀῑσοί (Ο]γίαπιπορίτα: ΆἈίεοθβκο οδὲ, ιί 
4εος δίι{ίο ῥι{εηι5, σἰφιίάεπι Ῥαγτίοϊαἰν 
ὄεπιε υοὔιέπιι. Ἠοο εσο οαπῖά αἆ φεω]ι- 
ἄατα ἀθογιπῃ Γαεῖαί, ποτ ν]ἀθο,  Ἀοφμε 
Ίαπα ἆςᾳ Ὀεποενο]επεῖα Ο)γιαπαηποδίγα» 5ΕΓΤΠΟ 
εταί, 5εά αίταπη Ῥοπο Ασαπιοπηποπί Ρτε- 
σα αυί ἀεβοτοί, αἲξ Ῥοψδεί. Ίμορσο Ισῖ- 
{ατ: 

-ν ὖν 3 ΄ » . ΄ ΄ ντ 

ητ ἄρ ἀσυνέτους τοὺς «γεοὺς ἡγοίμεἈ ἄν, 
3 -ψ 3 ΄ ΜΗ .” 

εἰ τοίσιν αὖ Ὑένταισιν εὔφρον ἄσομεν. 

εὔφρον ἄσομεν, Ὠί εὔφρον εἰπεῖν, θεπο Ίγεσα- 
Ῥί 495εβΒγ]. ΟΠούρή, ν. 86. ἄσομεν αι{θΤη 
ἀῑαῖέ, ααῖα ΈῬτοεσες, Ῥτο Ἠεσῖθιας ρορι]ῖς- 
ααα πιπευραίας, ἵπ {οπιρ]ῖς οπηίατὶ πηος 
οταί; αωος ἰοδίαπίατ Ἠγτωπί (Οα]ΗππαςΠ], 
εί Οατπιῖπα Βεομ]ατία (αα]1 εί Ἠοτα(ἴ]. 
Ῥ]αιο, ρ. 888. Ο. Ἐά. Εἰεῖη. ποιήσας οὖν δή 
σου σις ποιητής" ῥήμασι, Ἰ καὶ κατὰ μέλος 

σουτο ἡμαρτημένον, εὐχὰς οὐκ ὀρ9ὰς ἡμῖν 

τοὺς πολίτας, περὶ τῶν µεγίστων εὔχεσθαι 
σἀναντία ποιήσε. νἷὰ. οἳ Ρ. 519. Ῥεποσα 
ἜΤηγορία, ν. 690. 

Ίρεε θ5ί ῬασστᾶοσΒ, ἴρςο {απορία ρτοςς 
Σ,εἴα]ε οαΓΠΠΕΠ οἵ8 νΊο]θπίο οαΠΊΕ. 

Ίππο ἀείδεν ἆθ ρηϊναίογιπη Ῥτεοῖριις Ἠαῦοί 
ἨοΠ]εγιις Οὐγες. Χ. ν. 948. ἴοκα δέ σοι 
σαραείδειν----ὥσσε Θεώ. Ἐτιπί {οτίαρςο, αιιῖ 
οχ]θίπησηί, Γαέυχυτα ἄσω Αιῑςϊς ἱσποίετα 

Γμ]9ςο Ῥτορίοτ Ἁ[ωτιάϊς οὐδογναίοπεπη : 
ἄπεται, ᾽Αττικῶς, ὧσει, Ἑλληνικῶς. 99 

α]ῑαά ο5έ, αιιοά νο]ιε Οταπωπηα(ῖοιις, Ὠῖ- 
ΩΙΤΗΠΙ, ΑίΕἱςο5 5οἱος ἀῑχίδςο ὥσεσαι, α]ῖο- 
ΤΗΤΩ νοτο, 5ο]. ὥσει οἳ Αιεῖ5 εἰ τε[ῖαιιῖς 
Ογαςῖς οοπηπηΙπο 6556. γ]. Ῥϊογεοπί ὃ. 
Ο). Ῥτα[αίοπεπι, Ρ. 97. ἨΜιςα. 

αὐθέντης Ἱ. 4. Φονεύ:. Ὑ. Βεμο]. αἆ Λπ- 
ἀτοπα. 173. Ώα ν. Ἐὐφρονεῖν, (αοὰ οί ἆἷ- 
νο ο ρῖξατ εὖ φρονεῖν, ν. ΑΡΏΤΕΡΕΗ. αἆ 
Ἐδε]μγ]. Ασαπι. 560. Ρ. 195. ο. Ἠ]. 
ΘΟΠΙΗΖΗ. ΠΗορ/Π. 

1191. σπροσπίέσοις σέκνλισι σοῖεν] πιρίεςίε- 

τίς {ἰῶθγον {πιοβ ὃ αί Ἐλεσίτ. 576. Ξοά 0οἆά. 
Α. Ἑ. Ἠϊο Παῦοπί προστσεσηε, πί ΗΠεειὺ. 

Τ25δ. ν]άε Τοτνῆ]. αἆ ϱΠατίοῃ. Ῥ. 44. 
Ῥιάσις Ἠαπο νετρῖ εἰσπΙβςαΙοΏοπα ηΟῃ 
ποίανῃ. Όσπα αωατίο οἱ εππα εθτίῖο σαβα 
Ῥοηίέωσ; ΠοππΙΠ(ιαπα οαπα ρταροδῖοπε 
πρὸς, Ἠί εί οὐρδετνανίε Ῥηκοίαπιας,. [ρ. 
1904] Λ[ανλ]. 

προσπέσος] Ἰετιε ΜΒ. σπροσπέσης, 
ππάε Ἰθσοπάμτῃ προσπεσῇ, 5οεππᾶα Ῥ6ἵ5ο- 
πα Γαμτῖ πηρά1 προσπεσούµα. Μιαᾳ. 

προσπίστειν Ἱ. 4. ἐναγκαλίζεσθω. Ουϊ 
εηῖπα ροί Ἰοησιπα ἔεπηρας, ἆωος ἀεειάετα- 
νε, νιάεί, φιιαθί προσπίπτει, οί απηρ]θεῖευχ 
5105. ΠἨορ/[η. 

προσπίπτειν] ΊπεΠπατο «οτρας αἆ α]ίς- 
στη. ΤΠεορΏτ. Οµα, ΤΙ. δ. προσπ. σορὸς 
σὸ οὗὖε. Ὦ,065ποΥ. 

1195. Παίδων σ’, ἐὰν αὐτῶν] Μίποχο πο- 

βο[]ο εετῖρεῖκδεί ἂν αὐτῶν" ηιοᾶ σέ ποίαι 
Ἠεαιλῖας. Λαγχ]. 

ὕπων ἂν Ῥογδοπις αἲ Ῥ]ωπ. 1975. 
προβέµενος, εοηρι]ίο. Ἠορῄη. 
1194. Ταῦτ) {λ9ον {δη διὰ λόγων" Ἰ σεζτ- 

τρ, οι] «ε ῖ 5εῖ]Πεσι Ἰπίει πο Ίαπι 
υεχδῖς οοπυεπῖ{: ατι δεογίγί», δι. Τί νοχ- 
ἄταχ, 5εἆ ποπ εκ Ἱηριια. ζλθον εκε ρτίτσρ 
Ῥείεοπα, φεπῖ; σαῦσ᾽ οί εἰς σαῦτα, αἲ 
Λσο, π{ εεηίες ἵπ Ειπρῖάε ῃοδέ νοτῦατα 
ΙΟΙ1Ι5. διὰ λόγων, μ6Υ δεΥΊΙΟΠΕΒ. Ἱ. 6. ΟΓ8- 

Ὠϊεῖι Ο]γιατηποςίτα: ἷαπι οτα(ἰς 1οπο. 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ. 

1195 ΊΝνόνον διαφέρει», καὶ στρατήλατει σε δεῖ, 

ὁδῶ 

1205 
|) 

Ὃν χρὴ δίκαιον λόγου ἐν Αργείοις λέγειν, 
/ : η ” 3 

Βούλεσ», Αχαιοὶ, πλεῖν Φρυγών ἐπὶ χλόνα: 
Κληρον τίφεσε, παῖὸ του «ανεῖν γρεών. 

5 2 μά4 

1195 Ταπίαπα ἵπ Ῥτοεῖο δαπί, οί ἀποῖθις ἵπιροτατο : 

Έ1επι ]αδία αραιά Οπαςο5 ἀϊοετο οροτίεβαί 2 

γυ]ς Οταςἵ πανίσατε αἆ Ττο]ατα 2 

Ῥυσαίῖς σοτίοτῃ, οα]α5 βΠαπι οροτίεαέ πιοτῖ, 

ππεα ἀθυεχιέ αἆ κο, αι φια(ῖπα 5ο: 11ῃ- 
έωσ, ἢ σµΏπτρα, δτο. οἱ (8 ΏΟΥΙΠΑ αἴσιι- 
τηΕΠ{ΗΠΙ ςοπίτα εὔράεπα Γρησοπῖα» εοηςε]- 
ταυπι. Τάεπι ἀῑεῖίις ν. 1595. Καπ) 
ἔκειν ἔλοωμεν' Οὐ δε, ἃςο. 1Π Οοἆ. Ο. εσε 
”λθεν: αιοᾶ εἰἴαπα εχρ]ὶσατὶ Ροΐοςέ. 

ἤ σκΏπτρά σοι Μόνον διωφέοε, ὅτο.] Ὦο- 
Ὥθς οθτίο κἰαιαίατχ οκ Ηρτίς ἆο ος ἸΊοσο, 
ααῖ Ιππυπηθχίς οοπ]οσέατίς ραΐτοῖ, ἰοίτας ]οσῖ 
εί ἀῑςαπσιϊ Ῥοΐοςί, Ῥασνα αἀπιοάσπα πα 
(αήοπς, Ἱα τί Ἱπιο]]σί φα]ίοπι Ρροςνῖς: 
Ταῦτ᾽ ᾖλοον ἤδη διὰ λόγων" εἰ σκηπτρώ σε 
Μόνον διαφέρει», καὶ στρατηλατεῖν γ ἔδει, 
Οὐ χοην δίκαιον λόγον ἐν ᾽Αργείοις λέγειν, 
Βούλεσ», Αχιαιοὶν πλεῖν Φρυγῶν ἐπὶ 9όνα: 
Κλπρον σίφεσθε, πα;δ ὅτου κτανεῖν χρεών. 
Διαφέρεν σκηπτρα Ῥτο Φέρει, ηῖ διαφέρειν 
Ψ7φον, ΡΙΟ φέρει», Οτοςί. 49. 1669. οί 
Ἠοτοάοί. ΤΥ. 198. γλώὠσσαν διαφέρειν Βο- 

Ρ]ιου]. Τταςμϊπ. 536. ὮἘῬτο Ὃν 5οπἱρςῖ Οὐ: 
αιοά οὲ Ῥαγποαςίατα εοπ]θοῖσοε νΙάθο: Ῥτο 
χοὴν χοΏν: θ6ἳ Ῥτο ανεῖν πηα]]οπα κσανεῖν, 
αιιοά αἰχοεϊαίεπα αασεί; οἳ [ας Υοςο Ῥος 
εοίαπα απο 5αίίταπα Ογίαπωπερίτα αδίέατ, 
ην]άῖα {αεϊεπάς «α5-α. Τοησῖας αὖεςί, 
σκήπτροισί σ᾿ εἶ Μόνον διαφέρειν, ἃς. ἀἴνειςα 
εἰσπίβεαίίοπε νοχδῖ διωφέρειν. Ἀαπα ἌΤεπε- 
Ίαις εοερίγαπι σοφίανῖῖ, οί αἰῑῖ ἆάςεος αριιά 
Ἠοπιεγυπῃ: 5ρᾷ οἶπα ασια ἔοτίο ἀῑ[ε- 
τοπία πι Γόγπια θε]. Μαγκί. 

Οεγία ο5ί, πῖ {αἱ]ογ, εππεπάαί1ο: 

Τωῦτ ἆλβον, Ἡ μὴ, διὰ λοβῶν; 

Ἠωο ἐδί ἴπ ]εοιγ, απποπ, ρεπείτατιι ὁ 
Αγίε οἷο ΑσαΠΙΘΠΩΠΟΠΕΙΩ οπωηία 1Η1ΤΘΥΤΟ- 
βατ Ο]ψίαπιπιοείτα, Ῥοδίαιαπα οπηπῖα Τετ 
πά.ος ΠποΥεηί]α αἆ απίπαπη θ6]15 πο] Πεῃ-- 
ἆαπῃ εβιάθγαί. Λοβοὺς κἰσπίποατο ραγίεηι 
2εεογίς ἀῑδετίε ααάΙς Ἠεσγομίας. Εαπα 
λοβὸς, κἰπωρ]οῖίεν Ῥοδίαπη, 1εειτ να]εῖ. 
39δομ. Ἐν ωππεΠ. 158. Ῥηταςί χωρεῖν πρὸς 
Ίπαρ θί οἴταϊῆα απαπέατη Ττασϊεί5 Ρ]αςΙε- 
τηε, οδίοπἆσηί οἴταία Ψαἰεκοπατίο ὃν. Ο]. 
αἆ ΗΠρροι. 1076. Μιας. 

1194. 56. Ώαρ]εχκ ἆε Ἰος οσο ἵπ πηεηίθπη 
πημῖ νοηπῖί εοπ]θείητα. Ἰμεσὶ ροίεςε: 

.”. 5 Φ. 9- κ Δ Σ Ν ΄ ) .- ρ 
πουτ ”λ» ον, { η, “ο, λόγων: /] σἍήπστεο, σοι 

; 2 ς 
Μόνον διαφέρει καὶ στεωτηλατῶν µέδειν ---- 

Ἠωο εἰδί, τους, ο οοσἰ(αξίοποπι υεπεγιιέ ὃ 
«πι δοερέγα (απίέιπι σιγαξ, οί ἀιιοῖθιις ἴπι- 
Άεγατθ, φιιρπι οροτέεδαέ ---- διὰ λέγων ἀφικό- 
πν 8εΏ5ι {εγο 5ΙπηῖἩ Ίαῦες ἈΤεά. 868. 
Αιετα οπηεπάατῖο 5θειπάπα «ΟΠΊΠΊα οσἷο 
εοης(Ι{: 

-- ἢ σᾳηστεώ σοι 
΄ ᾽ -. , 

Μόνον διαφέρειν, Λα) στρωτηλατειν µαέλει. 

Απ σι ἐδίὶ απέιπι εδί, δοορίγα Εἐδίαγε 
οἱ ετεγοἰιὲ ἴππμετατο --ὃὂ Ἠοο ἳ πια]ς, 
διαφέειν Ἱπιεγρεείαπάιπα [ὁγγ.  (οηΐοτ 
Ἠετοάοι. ΤΠ1. 40. ΤΠιεγά. ΥΙ. ὅ5. 

4 μος. 

1194. ἤ σκηπτρώ σοι] 1,ερϊταα: εοπηδίτις- 
αοπῖς σαιιδᾶ ΥΕΤΏΙΙΠΙ πρέτσει δα βαιιάϊοπάαπα 
νἰἀδέατ. Ἠαιαά οηἶπα σὸ σοὶ α 5ε(ιιεπ/ῖ δε; 
εοππιοάο γοσῖ Ροίο5. «πι. Ῥοτί. 

σαῦτ) ἦλθον--- λόγων, Ώς Πῖς Ίαπι ἀῑσ]- 
ππας, πάς Ρρ]ατα αἀάαππις. Εοεβίετας απο 
νορο εκρηπηῖε: Άι τυοεγ. Ταῦτα Ῥτο 
εἰς σαῦσα αἆ Ώαο ΡεΓ 5ΕΓΠΙΟΠΕς, Ἱ. 6. Ο:ᾱ- 
Ποπο νεπῖ, Ἱ. ο. ]4π1 ογαίῖο 1ωθα ἀεγεπῖέ αἆ 
Ῥωο. Ματκ]απάις πηαν]έ κτανεῖν ΡΤο -α- 
νεῖν, φιᾶρρε αιιοᾷ αἰτοσϊαίεια γεῖ ααβεαί, 
απατο 65ο Παῦεπίος επι 56ΟΥ, Οπή {8- 
οἴ]Ηπια εί παιίαίο. Ἐίαπα Πεἰκκίμς 1α6- 
σι εἰσκ. σε---στρασηλατεῖν ἔδει---οὐ χοΏν, 

ποππο ορογίοδαιξ αιῖ ἐκρην Ἐοεμ]ετας 
αυίθια εορ]]οΙε: ἦ σκηπτρά σε µόνον ». ». 
στρ. σ) ἔδει; οὐ χςν, ἃο. ισα ἔιε ἰαπάι- 
πιοᾷο δοερίτι(πι 5ετεγε αίφιε τπιρεγαίογ δδε 

ἀεθεθαςξ ΠΗομία. 

1196. Ὃν χεὴ] Ἐρο αα]άσπι 5ι5βίζΟΥ, 

οὐ ]οαῖ ἀεῦοτε ; τη οα]σῖς σοπ{ογεπίῖ Υ]άε- 
Ρατ. Λαγπεδ. - 

ΟοΑ4 



ὁδ4 ετΡΙΠΙΔΑΟΑ 

Ἐν ἴσῳ γὰρ ἦν τόδ. ἀλλὰ μή σ᾿ εξαίρετον 

1200 Σφάγιον παρασχεῖν Δαναΐῖδαισι παΐῖδα σήν' 1210 

κο. Μενέλεων σεὸ μητρος Ἑρμιόνην ατωνεῖν, 

Οὗπερ το πράγμ. ἦν. νυν ὃ ε ἐγὼ μὲν, ἤ τὸ σὸν 

Ῥώζουσα λέκτρον, παιδος ὑστερήσομιαι" 

Μ ὃ' εξαμιαρτοῦσ. ὑπότροπον νεανίδα 

Ἠου επίτα οκ αη10 ο5ςαί: αἲ ΠΟΠ {6 ΙΙΠΙΠΙ ϱΧἵ ΟΠΙΠΙΡΙΙ5 

1200 ΈῬταβετο ἔπατα β]ῖαπα ν]οπηπαπη Οταςἵς: 

Αι οροτίεδαί ἨΠεπε]ατη Ιπίρτβορτο Ἡ ογτΏΙοΠθΘΙΏ πηαίγῖς ο81Ι5α, 

Ου]ά5 περοατη εγαῖ. απο Υετο εσο ααἶάεπα, ααα: (απ 

ΟοππυΡίαπα 6απείε 5ετνο, 5ρο]αῦος υίααε β]ῖα πιεα : 

Έυα νοτο ροεσανῖ, ριε]]απῃ αάπηπατα 

1199. Ἐν ἴσω γὰρ ἦν τόδ” ] ἨΠα]]οτη, γ᾿ ἂν 

ἦν τόδ. φιιαῖο Σαἴέεηι Ἰιου Γισεί: Πάτα 
ἂν ἦν οσι αδίαῖας Γωΐεί; αμοᾶ Ρορία]αί 
86η5ι15. Ίοη. 8659. 'Ασλοῦν ἂν ἦν γὰρ σὸ κα- 
κὸν, εἰ παρ εὐγενοῦς, δις. αὈῖ Ιεσοπάπα, ἐγ- 
γενοῦς, ἴπιαίσεπα. Ῥεὰ ἂν ΠΟΠ 5ΟΠΠΡΕΓ ϱκ- 
ΡΕΙπΩΙΕΗ. Ματ]. 

Ἐν ἴσῳ γὰρ ἦν πόδ] ΗΠοεςεο ροτῖου]τα 
ἀοβθεραί ο55α οοπΏπηΙΠΕ, {αι ποη ἀεβοῦας 
5οἱ:5, απῖοις, αααςθῖ εκ ἁἆποῦιας ο]εοίας 
(ἐξαίρετ»ς) ΕΠατα {παπα Ποδῖδιις Ιπωπηο]αη-- 
ἆαπι εχμίρετο. Παρ/Π. 

1901. πρὸ μητρὸς] Τα τοείο Ἑλγπερίης, 
Ῥεα]ίσεγο αιιοἴοτς, Οοπ[ςογ Α]οεςι. ν. 481. 
Έά. Αἱά. τορὸς μητρός. ἨΜιαρ. 

πρὸ μητρὸς] Τία μμ ευπα Ῥζα]σετο εί 
ἨὈμιροχίο, οἱ πρὸς ἀε]ος Ὑἴῆςε αἆ Α]οςςε. 
γ. 9505. Βαγπθς. 

πρὸ μητρὸς] δίο τοοίο Ῥατποσίιις, Ὀσα]]- 
6ετο εί Ώιρογίο αιιοίοτῖθα5, αυΤη(θ ρτο- 
Ραΐ εἰῖαπι Μιιςστανίας, εἴκαης Α]οοςε. 48]. 
Λάάο 555. 661. 700. Ἠοππετ. ΤΠ. ϱ’. 57. 
1η αυῖθις Ἰοεῖ πρὸ Ίοςο ὑπὲρ Ρο πη ο5:. 
Ἐν. Α]ά. πρὸς µ. Ἠειππῖοπο 56ο πΠάΙΠΩ 
ἨΠοπαθγαπη πῖσα ογαί ἈΤοπε]αῖ ΏΠα, Ύᾳἆαπα 
εσπα Ἠο]οπα, αι ήό(ααπα εαπη ἀεάιεετοί, 
Ῥτοσγθανεταί. Ῥαΐοτ 6απῃ, επι αἆ Ττο- 
Ίαπι ο55οί, ἀεεροηξαδαί Έντο, ΑσΠῆς 
Πο, 5εὰ Τγπάατειις αγιι5 τηαίετηας Ότος- 
4, Αρσαππεπηποπϊς β]ο ἀθάΙ. Α{ίαπιοπ 
ἸΜεπε]αις οὐἷο εισα Οτοδίοπα ο6ςἵξεογθΠα 
τηαίτῖς Ῥ]οπι15, οἵ ογ{ρι]ε, ην σππ(ιε ῬΥτ- 
Πο τοἀἰάϊ, Ύαεπα Ἰάοο Ότεσίες Ῥοί96- 
ααυέας {γιοἰάανίε  οαππᾳµα Ἠειτηῖοπο 
Ῥορίεα Έ]εαπαετιτη «υ5οερῃ. ἨἩ. Ἠοπιςς, 
Ο. 2’. 5. γ΄. 175. εἰ ΤΙ. Ἠεγπ. Έσειπς. 
12. αἱ Ὑπχρ. Ίδη. Υ. Οὗπερ, αἆ ᾳ παπι γθ5 
οπηπῖς γοάῖί, ου]ας «αµςα Ώσο οκροὀ Πίο 

εμ5οΙρῖαγ.  Οοηίοτας Ἠαο νε]ῖπα οὐ η Βο- 
Ρ]οε]ς, 41θπα 6ωρτα αἆ 1166. οἴανι. 10 
ἵπ ἀταππαίο, αιαοᾷ Ἐ]οσεία Ἱπδοτίρίτατ, 
Οὐγιαπηηερίτα, ν. 509. 55. ἀῑοΙί: πότερον 
ἐκείνῳ παῖδες οὐκ ἦσαν διπλοῖ, οὓς σΊσδε 

μᾶλλον εἰκὺς ἦν νήσκειν, πατρὸς καὶ μητρὸς 

ὄντας, ἦς ὁ σπλοεῦς ὁδ ἦν χάριν : Πορ/η. 

19060. παιδὸς ὑσπερήσομαι] Αῑοϊ ἀῑσιηῖ 
στερήσοµαι, νο] ἀποστερήσομαι: ιο οί Ἠῖς 

τες ἑαεπάιιπῃ οΡΙΠΟΓ, πα;δ) ἀποστερήσομαι. 
Νοιαί Βπροίαπιας, Ηὺ. 18. [ρ. 1168.]0τα- 
«05 ἀϊοργο ἀποστερούμενοι τοῦτο καὶ τούτου. 
οί Ἱία Πετυτη, Ρ. 1176. αδῖ νιάσίατ οὔΠιις 
5ο οαἀθτω Ῥγῖις ἀῑχίοςο. {[Α]α ]οσαπίς 
υίποαιε Ίοεο εἆ. Α]ά.] Ἐκεπρ]α νοτοί 
ἀποστερεῖσ-αι υπ αεςαςα νο παρίῖαιο ος- 
ευσταπί. Ομ]ά οἷτ ὑστερεῖσβαι νἷᾶ. αρ. Ῥε- 
Ζαπη αὖ Ἠοτη. 1. 95. Ματ, 

πσαιδὸς ὑστερήσομαι"] Ἑστερήσομαι. Λογ. 
παιδὸς ὑστερήσομαι'] 1,εσεπάυπα Τοτίε 

σαῖδα σοὶ στερήσοµαι. 9 ογηίαχϊ «ΟΏ{6Γ 
Ῥαεςῃ. 1561. Αις5. 

ἐστερήσεμαι, μτίυαδοτ, 8 στερεῖν. ΙΠεἰρή. 
σώζουσα λ. Ἱ. 6. 5αποίο οὔδειναῃς Ίυτα 

5. οββεῖα οοπ]ασῆ, Ἱ. 6. «ϱαδίαίεπα εἴ 
βάεπη. . βυρτα, 1168. 5α. ωρι ΕΓά{ σωφρο- 
νεῖν εἰς ᾽Αφοοδίτην οἱ ἄμεμπτον εἶναι. Ὑα]άε 
αΠεσίατα απίπαϊ πἨπονεί Ἠσο ϱΟπΙΡΩΓΑΙΙΟ 
πηαίτῖς Ἰηποςθπεῖς, Ύ:σρ πι]]απα οπἰπη]ηῖς 
Ρατίεπα Ἰαῦσθί, μπα πηαίτο 5οπ, Ύὐ βΙα 
ΠΟΠ οτραίΗτ. ΕΒορῇι. 

1904. ὑπόσσεοφον νεανίδα Σπάρτη κοµί- 
ξουσ’, 1 0οἆᾱ. Α. Β. Ο. υποσροφον. Τ,ερο, 
ὑπόπροπο», τεάµοεπι. Ἡ εδγεβῖις: 'Ὑπόσρο- 
σος: ἐξαποστροφης. Τοτίο, ἐξ ὑποστροφης, 
4 αεπιαάπηοά πι Ῥτονία ΘοΠο]. ἵπ ἨΗοπηςγ. 
11. Ζ’.567. Βυϊόας: 'Ὑαπότροπος, ἐξ ὑποσπρο- 

φῆς ἐπανεληλυδώς. υἷᾶ. Ὠειποδίη, Ώε (ϱο- 
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1906 Σπάρτη κομίζουσ’, εὐτυχῆς γενήσεται. 

οδδ 

1215 
/ ν) ων Τούτων ἄμειψαί μ΄ εἰ τι µῆ καλώς λέγω" 

5 . ” ” λ 

Σι ὃ εὖ λέλεκται ταῦτα νῶν, μῆ δῆ κτάνης 
γρ) / δὲν τλ «μην μὰς 
Την σήν τε, Καμην σαϊδα» Λαὶ σώφρων εσει. 

.- / 

ΧΟ. ΤιΦοῦ: τὸ γάρ τοι τέκνα συσσώζειν καλὸν, 
κ } ”- 

1910 Αγάµεμνον' οὐδεὶς προς τἀὸ ἀντείποι [ροτὠν. 1320 

1905 Βρατία οἆισαπς, ογῖί Ῥοαία, 

ἨἩεςροπάο πη]Πῖ ἀε Πῖ5, οἱ ααἷά ποπ τεςίθ ἀῑςσο : 

Ωιοά 5ἵ ρτοῦε ἀῑσία 5η, εοηδίἆεγα ης, 9ΓΟ, ηθ οερϊάας 

Ἰήεατῃ ας ἔπαπα ΠΠαπη, θὲ 5αρίεης οτἵς. 

6ο. ΟΡίεππρετα: παπα Ποπεδίαπα εδί «οΠΏσογνατε Ἠρετος, 

1910 ΑσαπιεπΙποη: ΠΕΠΙΟ πποτία απ οοηίτα Ἠαεο ἀῑκετίε, 

το. Ῥ. 94. εᾱ. Όχοτ. βορμος]. Ἐ]εοί. 797. 
Ῥετ νεανίδα Ἱπίε]]]σίεασ Ἠ οιτηίοπε, Ἠ εἶεπα» 
οί Μεπε]αί Β]α. Κομίζονσ᾽ απηὐῖσαυτη ο5ί: 
εί ἀμοΙίο αΏ Σπώρτη τοείε Ἰαῦοαί. Ωατο 
8Ώ Σπάρτην κοµίζουσ᾽. Αρατίαπι γεάιιοθη». 
1,εσῖι Ἠ εαίμ]ις ὑπόπροσος οἳ ἆε Ἠε]επα 
Ἰη{ε]]]σί, Λ{αγᾖ. 

ὑπόπεοφον.] Πα Μ5. αίεταιε οἳ Τ40. Ῥ. 
Ἐά. Αἱά. ὑπόσσροφο. Ἐγτνίίο ρ]αοεί 
ὥπόσροφον, τουμῖ (4 πιαίε) πιγίίαπι. 
Ἠεκγεβῖης: ἀπότροφος, μακρὸν τε9ραμµέ- 
νο. Ἠετοάοί, 9. 1]. Ρ. ΤΙ. Εά. Η. 
Βιερῃ. σὸν "Αρεα ἀπότροφον γενόµενον. Οχεάο 
Ίος νΙτο αοιη15είπηο Ιπάθ ἵπ πηθηίεΠη γοηῖςςε, 
αυ]α Τενοτᾶ ἀπότροφος εταί Ἠετπιίοπο, ἆ9- 
σθίΏ ϱΟΠ{ΙΠΙΙΟ5 4ΠΠΟ5 4 ΠΠαίΤΕ 5ε]αποία, Ψ6- 
τπα ηΙΙ] {αΐο «ρεταδαί Ο]γίαπηπεςίτα, 5εά 
οοηίτα, θα 111σο ἀἆοτωάπα γεάΙαταπη, θέ 
Πα. οἀιισαπάος Πεταπα αἁξαίπτατη. ΈῬτα- 
είαί Ισίίαχ, Ώ1εο Ἰπάἰσῖο, ὑπότροφο. ἨΜιαα. 

'Ὑπόστροφον] Μαἰο ]εσῖί Ὀεα]ῖσει ὑπώρο- 
φον, ἀθεθρέι5, τί Ῥιαΐο, απἷα Ἠειπιίοπε 
ἀοπιῖ πιαπεῦαί; υπάε τεάσεπα τηα]ο ἀῑοῖ 
Ῥιίαδαί: οἶπα 1ὰ Πΐί οοπιραταῖνε {απίαπι, 
απῖα Οἱψίαηηεδία 5υαπι Εαπι γεάμοεηι 
ΏοἨ εταί Παβίίιτα. Ἀαγπε». 

Βεῖοκ. οοπ]εἴί εὐβόστρυχον. Ἠθαίμ. αϊ 
εἴιαπῃ ΠΙΟΠΕί, ὑπόστροφον Ῥει ΠΠΕίΓΙΠΑ ηΟῃ 
Ῥεπε Ρίατε Ῥο55ε, Ἱερῖί ὑπόσροπος, αὲ αἆ 
Ἠε]επαπι, ποιι αἆ Ἠειππίοηποῃ, Τθέρταέι, 
5ΕΠ5ΙΙΣ4Ι16 δἳε: Πα υεγο, φις Ρεσσαυί!, 
γευέγσα, Πία αἀοίεδεεπέιία δραγίῶ αοοερία, 
δεαία ευαᾶεί. Ἀεεή:. 

1204. 5. Ῥτενοδίας, 5θουίιι5 πηε[ίογες 
οοάᾱ. τεάᾶϊῖε:. “ Ταπάϊς ᾳας ἷα «οἀραΡ]ε 
Ἠέ]δπε έ]εναπί 5α β]]ε ὰ βρατία, εέσοι5 5ε5 
γευχ, υῖντα αιι φεῖπ ἆι ροη/ειιγ.””. Ἠεοῖ. 

Ἐταρ]ασεί ὑπώροφον ἀοπιί, σιὸ {θοίο, 

ᾳαοά αἰπη]]] {στο πιοάο Ἰοασίας Ἐλθοίτ, 
1166. Πορ. 

1905. Σπάρτη κομίζουσα] ᾿Αγσὶ ποῦ, εἰς 
Σπώρτην. δὶς Ὑϊπς. ἄῑπ. ΠΗΡ. Υ. ν. 451. 
1ὲ εἴαπιογ οα[ο, Ῥτο, ἵπ οαϊιιπι. Τεπι ἆνπ. 

1η0. Σ.ν. 682. ΓΙιοίζιις απ }αεῖαί πιθαϊίς, 
Ῥτο, ἴπι Πιεαἰος Πιιοίις. Ίνεπα ἆγΠ. 11δ. ΧΤΠΠ. 

γ. 2906. Ῥτο]εοῖέ ΠΠυίο ῥγαάαται, Ῥτου ἴτε 
Πιυιπι. «πι. οτί. 

1907. Εἰ δ' εὖ λέλεκται νῶ, μὴ δή γε.] 
Νῶ; Ῥτο νῶῖν 5οἱώσοιπῃ εδ (Αυείος βο]α- 
οἶςί. Ρ. 44.) ἴάεπι ας, 5ἱ ΝΟΒΙ5 γεοίε ἀἰπί- 
Ίη115.« ῬΤΟ, δὲ ΝΟ. νῖάρ ποίαπα (ταν! 1]. 
Ργαίργοα νῶ; Ἠϊο ἀῑδεγ]αῦαπα οε5ί, εοπίτα 
πηΟἵεπα Α Ιου. Ἐιπρῖάες {οτίο 5οτίρ- 
οἷέ, Εἰ δ) εὖ λέλεκσαι νῶιν (1. 6. νῶν), σὺ μὴ 
δή γε (νε] δητα) κτά»ηε. ΜΗ δητα, ογαπέῖς, 
Πεηιιοηίεχ οσουστή. Ῥϊειοοπις αἆ ἨΤορῖπ 
]εσε,- -λέλεκται σαῦτα νῶν, μὴ δὴ κπάνης. 

1Ηαγβ1. 
νῶς] Ἁγηίαχίς ]οο ἀαϊϊνατα Ρροδέυ]αί, 

1. Ε. νῶν. 8εᾷ πεσιε Ώος αἀπιοάμπα ο0Π- 
νοη]ταέ, ᾳπαπάοφι επι ας απῖας Ο]γίωπι- 
Πεείτε; ατσυπηεπ(ῖ5 Βἰο ασίίατ, Απ Ίεσεῃ- 
ἀυπα : 

εἰ δ᾽ εὖ λέλεμται, γνῶ»ι' μὴ, μὴ δὴ ατάνης. 

Μιας. 
Εὖ λέλεκται νῶι] Τὸ νῶῖ Ῥτο νῶιν Πο 

Ροπίίασ, αοά ταπῖας Ἱηνοπίας: πέ Ρ]υτή- 
ΠΠ ϱΠΊπα νῶί θ6ί νῷ Ἱερίαι ἵη ποπῃ. εἰ 
αοεις. ἁαα]Ιρας: ποπ αιίεπα ἵπ ἀαίνο, 
υ{ Ἠϊο. ᾖΛαγπεδ. 

Ῥϊσγεοη. αἆ Ματ. Ρ. 266. πιανυ]έ: Εέ 
δ) εὖ λέλεκται ταῦτα νῶῷν, μὴ δ) κσάνης: εροά 

Ἠείδε. αἰέθταπα νειςυς ρατίοπα 5οσθῖε: μ 
σύ γε κτώνη,. «Εεοῖ, 

Εἰ δ εὖ λέλεκται νῶι, μὴ δή γε κτάνη».] 
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ΙΦ. Ἐ{ μὲν τὸν ᾿Ορφέως εἴγον, ὦ πάτερ, λόγον ν ο. καν / ) ι/ ι) ” 

Πείθειν ἐπάδουσ᾽ ὡὧσ» ομαρτεῖν µοι πέτρας, 
-” ” 4 

Κ2λειν σε τοῖς λόγοισι 
1 η] ιά -- 

Ἔνταυς ἂν ἦλθον. νῦν 

1916 Δάκρυα παρέζω' ταῦτα γὰρ δυναίµεν ἄν. 

οὓς ἐουλόμην, 

δὲ τὰπ᾽ ἐμοῦ σοφὰ, 
1226 

1Ρὴ. Ο Ραΐετ, 5ἵ Οτρ]αῖ αειπάϊατη Ἡαῦογοηι, 

Όε Ροδδεπι Ἱπεαπίαπάο Ρρεγ5ιαἆςτα 

Έη ἀἆαππι]σετε νοχδῖς, ος νε]]ετῃ, 

Ἠιο οοη{αρΊβδεπῃ, 

]αρῖᾶςς υέ ππθ 5οᾳ1οτθΏ{ΗΣ, 

υπο Υετο αι Ίηθα {αοιηάῖα ο5ἱ, 
1315 ΤαεἩγγτηας ΡταΡεΡο: Ίαο οπἴπα ροδδυπηιΙ9. 

Νω; ποπϊπαῖνας οςὲ νο] αοειικαῖνας 
Οτανίας αἆ Ἰωεῖαπῖ βο]ως. Τ. ΤΠΙ. ρ. 
δ65. ἀοσεί, εί ῥταίστοα Ίος νοσυ]α ης 
αυαπ1 αρυά Ἐπρ, απί ατα ρούίαπα Α:- 
ἄοιπα ἀῑσγ]]αρα ον. Βοπθοπάπα πῖ Εα]- 
ο: Εἰ δ' εὖ λέλεκσαι σαῦτα νῶνν μὴ δὴ 
κτάνη. Ἠσεο Ῥϊετεοῃ. αἆ Μωτίά, ρ. 9606. 
εὖ --- καλώς, 1. α. 9) ὦς, ἀληδθῶς. Πορ/ῃ. 

1209. 094. Α. συνσωζειν. νἷά. αἲ ν. 407. 
Ῥ. 1210. (σά. Β. ανσειπη, ῬΙΟ ἀντεί- 
πο. Ιεπιοδίήοπες Ιπεεγιῖσοοι ἂν, Αάν. 
Τιεριῖη. ρ. 26. οὐ. αγ]. οὐδεὶς ἂν ἀντείποι. 
γιά. ν. 1016. Ὁ. 1919. Ἰάοπι (οἆρχ 
µιταδουσ’ ΡΓΟ ἐπάλουσ᾽. Ἰ{ανκ]. 

Συσσώζειν] Ὦ)ε σὸ ν Ἰη σ νοτςο ν]ὰρ 5µρτα 
αἆ πα]ας ΓαΡ. ν. 406, Ἰαγπος, 

1211. Εἰ μὲν τὸν Ὀρφίως-- -ὦσὃ' ἑμαρτεῖν 
μοι αίπρας,) Ὑϊάο Α]οοδ. ν. 989. Τίοπα 
ΟνΙά. Μείαπι, Τ185. Χ. Εαὺ. 9. ει ΤΗυ. Χ. 
Ἐαρ. 1. Ώοε Ουρ]ιεο Ργαίσγοα οοΠςυ]θῃ- 
ἆα 5υπί Ατροηαιῖσα, (ιοίᾳαοξ οχθίαηε, 
υπ Ἠ]αά Οποππαστεῖ, Ἱρεῖας Ουρ]ιοῖ τιοπηῖ- 
πο εἰχουππ]αίαπα; Ποπ Αρο]ιοπ Ἠ]οκῖῖ, 
οί Ὑα]οτῖ Ἐ]ασεῖ; Ἰίοπι ν]ὰρεῖς ῬΗ]]οςίγαιῖ 
Πμπ]οσῖς Ίσοπας ἵπ Ότρησο. Ὠο απο 
Ονῖἀ. Έασι. Τ1υ. ΤΠ. «ιγπιῖπο οιιγοπίος 
Μία {επεθαί αφιιαν. Μαπί]ας ατσπη, Τ8, . 
ΑδΙΟΠΟΠΙ. ες ας: 1 βεηδιι δοοριιίς οἱ 
δψίυι ααάἰάἰξ αµγες, ΠΕ ΙΟ ἰασγγηιας, οἱ 
ιογίϊ ἀοπίφιε [πεπι. Απίο οπιΏες Π]]ιά 
Ο.ΓΠΠΕΠ, η μοὰ ΥΙσρΙ]ῇ ποπηῖηο οἵγοΙΠΩΠΟΥ- 
{αχ πιοπιογαπάπι----ΤΗτοίσῖις ααἀοπάατα 
γαίες Πάε ογοάἴεα «αποτα πιονῖςςο 5ΘΏςι]5 
ΟΥΙΗΠΙ {ετατυΤΏς αίηαο ατηηςς {ρηιῖςςο 
νασο», εί 5υτάα οαπία οοηςΙίᾶςεο «αχ: 
ῬανΙοποηιιο πηοίο ἐρεεμάἶπίς αγρογθς 96- 
ει απιρταπα {οταπίαχ ρταυιῖςςο ναβῖ, 
Μεᾷ Ρ]ασϊάϊς Ποπαίπαπα ἀῑοιῖς ἔργα οοτάα 
πηε]σανῖτ, ἀοσίαφιο γἴέαπα νοςς {ΘΠπροτα- 
νε: ο αδήάατα ἀοομίέε, σαι αὐσαιε εσῃ- 
ΡτερανΙέ απο, πηογοςᾳιιο αστοσίος οχροϊϊν]ε 
Ο1ρµ6ιΙ5. ᾖαγπος. 

Οοπΐες /5εβγ]. Λσαπιοπα. 1640.ς. δὶ 

Ουρμεῖ Γαευπάΐα ρααάστετη, ἵάσπαφις, αυοά 
Π]ε, «απία εβῄορτο Ῥοβδοπι, πο «οπ{αρθ- 
Τετ, αἲ ΘΠΙΠΩΝΟΤΟ Ίασγγτηας {απίτ Ε1η- 
ἀετο ΡορίτΏ, Ἠω 5υηέ Ιπρίατ αγσιαπηθηῖ. 
Ώε Οτρῄεο, ααΙ εαπέας5 εααν]αίο αΓΡΟΥΘ5, 
οἴ]ναρηιο οἱ Γετας α 5ο {ταχίςςα οἱ Ίππρε- 
ἔαπα νεπίοταπα πποχαίις ο5ςο ἀἰσϊέαχ, Ἱ, ο. 
Ἡοπαϊπαπα εΠοΓΑΙΟΓΗΠΑ Τποχος ππο]νίςςς, 
ΠΟΠ οί απο ρ]ατα πποΏραίηι!ς. ὃν. ααἲ Ατ- 
Ροπαυέῖσα οτ]ρσογαη!, ἱηργπηϊν ΑΡροῄοη. 
1. 26. ίσα ΟνΙά ἨΠοίαπποτρῃος. Τ40. 
Χ. ξ6, 5αᾳ. 110. ΧΤ. Ιπῖ, σας Οε]. 
61ετῖς, Ῥοττο Ἠοται. Οἆ, 1. 19. 7. εαᾳ. 
1ρ]αιε )υ. «απ, ο]. Ῥμ]οδίταί, Πππίογ, 
Ίσοῃ. ἵπ Ότρμοο, ει 1ρροτ. ΤΏασίγ]. 
11. 26, 57. Ὠταίογρα «οπ6, Νοςαί Λ]- 
ςε5ί. 989. Όγε]ορ. 649. υὈῖ Ῥ]ατα πιοπιῇ, 
εί Βε]]ετορῃ. π. 17. ν. 10. Ἱπρτϊπηϊῖς νθ- 
το Ἠ]ςο εοπηρατατί ἀευεί, ν. 567. Α]σοςι. 
υῬί Ἠσρο ἀῑεῖι Αἀπιείμς: εἰ δ' Ὀεφέως µοι 
γλὠττα καὶ μέλος πσζη», ὧς σὴν κάρην Δή- 
μήτρες, ἢ ἁείνης πόσιν ὕμνοισι χηλήσαντά σ’ 
ἐξ ὧδιν λαβεν κ.τ.λ. ΑίΠαο ἵπ Βο]]ο- 
τορῃ. ]. ]. αᾳυῖς ἀῑοῖε: τὸν γὰρ Ορφέα λα- 
βὼν ἅπαν τε μουσσῶν ἐννεάφθογγον µέλος, 
οὐκ ἄν σι διµι. Πορ/α. 

19213. (οπηβίπασίίο ον: ὡστε σπίθειν 
ἐπᾷδουσα πσέτζας ὁμαρτεῖν µαι. Μιας. 

Οίαι Ἡ. Ῥ. Ῥταί αἆ Ἠσειῦ. ρ. εἰκχή, 
τή. 

192139. 55. Ὠο ν. ὁμαρτεῖ», Υ. εἩρία αά ν. 
417. Κγλεν εοἀεπι πποἆο, απο Ἡ. ]. τθουτ- 
τεαί ἵη Α]ες»ί. ν. 269. Σοφὰ πιῖχα ἀἰσεατη. 
Ῥεηδυς: οπιπί {αειπᾶῖα, 4µα σαιἀοο, οὲ 
1αοΥγπηας {απάθνο. Πορ. 

1214. σοφὰ, τὰ σιφὰ Ῥτο ἡ σοφία ατήΠ- 
οἶμπα ρ]ασομάϊ εί ρει»ιαἀάσπάϊ. Ππρεϊτηϊς 
αρυά Ὑείετος ο Ῥοδιῖς εε ογα(οτίῖρας {το- 
αυεπίαίυχ. ἍᾖΠΙιοδ8πεγ. 

1315. ταντα γὰρ δυναίµεθα] Ἐοτίο, Συ- 
νάΐμεν ἄν. Ἡς Τρῃ. Ταυχ. 69. σαῦτα γὰρ 
δυναίµεὈ ἂν Σὺν προσπέλοισιν. οἱ Ἱτα Εοτίις 

61Ο {αππεΠ Ἠαπο ρατίῖ- ερ. του». 778. 
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Ἱκετηρίαν δὲ γόνασω ἐξάπτω σένεν, 
Το σωμα τούμὸν» ὅπε ἔτικτεν ἥδε σοι. 

Μή μ ἀπολέσης ζωρον" δὺ γὰρ σὸ φώς 

Λεύσσεμ" τὼ δ᾽ ὑσο γῆς μή ω Ιδεῖν ὁ ἀναγκάσης. 

1990 Πρώτη σ ἐκάλεσα πωτερα, καὶ σὺ παῖὸ ἐ έμε) 1250 

ΑΡΡ]ῖοο νεο {πῖς σοΠ]θ5, (ΑΠ 1ΩΠΑ ΤΑΠΙΗΤΑ 5αρρΠοσηΙυτη, 

ἸΜειπα σοτρ5, αιιοά Ιδία ρεροσ]ί 91, 

Νε πῃθ Ιπίογβοῖας Ἱπππιαίαχαπ: Ππουπάυπα ϱΠἵπ εδ Ώαπο Ίποσβπα 

ΑΡρίσθτθ: πθαιθ πε ο0σας νἰάετα θα, ας) δαπί 58 έοιτα. 

1950 Ῥτίπια εσο ἴ{θ ραΐτεπι αρρε]]ανῖ, εί {αι πο Βαπα: 

ευ]απα αραἀ Αίζος 56ο 5υὈαιά]τῖ, 
Λ/{αγκί. 

σαῦσα γὰρ δυναίµεα] Ἰ.οσ. δυναίω:θ 
ἄν. Ρο. 

1216. γόνσιν ἐξάπτω] Τ,εσο, γήνατος (1. 
6. γονάτω», αί ν. 911. 999. Βυρρίϊς, 176.) 
ἐξώπτω, τί Ῥαεςμ. 94. Ατὶραάες Ι5πῃ. 
Ρ. 25. εί (α]α ΙΠΠΙΠΙςΤΑ, οὐ Έἂξια 5ε- 
εμηάο, Ματ. 

Ἱκετηρίαν δὲ γόνασιν ἐξόπτω σέ9εν,] Ώοε 
πας τε ν]άεσῖς, ια πος αἆ δυρρῆς, Υ. 10. 
σπα] αιίοπ Ιη{ε]ίκ Ρριε]]α, ας ραίοτ ὤαυε 
Ἰ]]απα τονογθαίέα, αααδῖ δαρρΗοῖΌι5 ταῖς 
ο55οί ογπαία. ἤαγπός. 

{ατα Γρηϊσεπῖα 5αρρ]εκ απιρ]οςέυχ σθ- 
πια Ραϊτῖς. Φιρρ]ῖοςς αιίεπ 5ο]εραηί τα- 
πηος Ίαπα αἷρα Ιηέρτοχίος Ργαοπάστο, αυ] 
νοσαπέας ἐκέσιοις ἱκτήρε 60 ἱκετήριοι κλάδοι, 

νε] θόλλοιυ κλώνες (Ίο. 4925. νά στέμματα, 

στέφ, ---- ἴδᾳας αἷος {αησετε αίηιε Ἱέα νε- 
πρτατ]. ος οδὲ στέφειν. ὃ. Βτυιποῖς. αἆ 
Φορπος]. (94. Ἐντ. Ιπῖε. Ἐαδίαία. αἆ Ἠο- 
ΠΘΓ. {οἱ. 1557. Ἰπ. 91. οἳ βραηπἩποετη. αἆ 
Ατϊσίορῃ. Ῥ]ατ. 592. Όμιατε {αἱ5πα οί, 
5ἱ Ῥ]ιτος Τηίετρτοίες Ππίοτάαπα νοτίσηί, 
«αρρ]ςες 65ο {αι ταπῖς οοτοηαίος, 
ααοά {αεῖέ ν. ο. Ἠεϊδκίις Μιρρ]ῖς. 269. ο 
Ῥ]ατος Ίη βορ]ιος]]ς Ἱ. ]. ὃ. Ματκ]απά. αἆ 
Φυρρ]. 1.1. εἰ Ἠεταςσ]ιά. 937. αἴηαο Βαγ- 
ηςς. αἆ αρΡΙ. 10. τὈἵ ἵπ {θχία Ὠσεο Ἰ6- 
βαπία: ἑκτδρι δλλῷ προσπισνοῦσ - ἐρεὸν 
γόνν. --- Νατκ]απάι5 Ῥτο Ποδίτο γόνασιν 
ΠΟΠ τηα]θ Ἱθοιέ γόνατο. ΟΌοπί. ΑΠάΤΟΠΙ. 
896. αΡί Ἡφρε ]οσιιηίΗτ:. στεµμµάτων δ οὐχ 
σσονας σοῖς προσσί«)ημει γόνασιν ὠλένας ἐμάς. 

Πορᾖο. 

1917. 5. σῶμα σφοὐμὸν Ῥτο ἐμέ. Υ. αἆ 

Ογε]ορ. Ιπῖ. ἈΘοά στανῖς εδ οταίῖο: 
σώμα ὅπερ ἔσικτε ἥδε σοι --- ἑξάπσω, ἃο, 
"Αωρος, Ἱπίοπηροδεῖνας, Ἱπηπαβέαγιδ. δὶο 
παοῖδες ἄωροι ἀἰουπίατ Αἷσεςσ. 169. δίο 

Φάνατος ἄωρος, Ότεςί. 1059. Ῥ]αίατεβας 

4ε Αιάϊεπάϊς Ῥοδϊς, ο. 9. Ρ. 14. οᾱ. Έτους, 
απ. Ὑεϊδυαπα Ἠμποςςο 19198. εί 1919, 
οἶίαί, 56 Ἱερῖί λεύσσειν εἰ ὑπὸ γΣν, ααοᾶ 
εσπι ἨΠατκ]απᾶο Ρτοίστο. Μορ/η. 

1919. Βλέπει: σὰ δ' ὑπὸ γ0ς.] Βἱαῶτοῃ. 
Ὦο Αιβϊεπά. Ῥοοί. Ρ. Ι7. Ο. Ιαῦθί λεύσ- 
σειν, θέ ὑπὸ γῆν. ιάγαπηνῖς Ῥτορυπα. Ύοτῦοα, 
ἡδὺ---βλέπει», ἵπ ρατεπί]μεςϊ πΟἨ τηα]ς ροπἱ 
Ροδδυηί, οὐ «θίΘΓΟΓΗΠΗΠ «ΟΠΠΟΕΧΙΟΠΕΠΗ, μὴ 

ἀπολέσης---μηλὲ ὤλαγκάση:. Λ/{αγά. 

Βλέπει] Οπιπίπο Ιεσεπάιπα Λεύσσει», 
ουῇα5 5οο]ίωσωα εσί βλέσσειν, ηί ραζθὈῖῖ οοἱ- 
{ογοπίῖ Φσμο]. αἆ δοἨγ]. Ῥτοππεί]. 144. 
1. Α]υθτε. αἆ Ἠεδγεῃ. ίοπι. ΤΙ]. Ρ. 458. 
οί Ίφοανα οποαςίος ας αἀά οι. 9ο]ο]. 
αᾱ Ἠοπηος, Π]αάἆ. Α΄. 190. ὮῬο. 

μηδὲ ἀναγκάσχε. ] πηγα Ἑίατσοπιας 

]. 1. πποποαί, ροξία ποπ αἀπιοάμπη ουσα» . 
Υογ](αίστη, ποια Ἠοππργυπῃ, η2ηε 1 Ῥιπ.. 

ἁατιπῃ, ποιο ΞορΠος]στΏ Ρτο νετῖς Ἠασι- 
1556, 010) 5οσ]ρδοτ]πέ, 5εἆ ἴτα οορΊίαςςο ΡεΓ- 
5οπας Ιαμάαίας, ο(τοτο σαρίας. «6ο αιΐοπι 
πο αἰῖησοεταο νετὺα Ιδία, 1ο πτηασῖ αὐ 
Ἰοποϊπίρις ΡτοΠεϊδεαπίτ ροεγυχυαίῖοπο οἱ 
ΙππρεοϊΗ(αίο ασῖίαιῖς, απα]ῖ5 ν. ο. Ἡ. ]. εδε 
1ρη]σοπία. Αά Πας Ίοσα ἵπ Εωχρίάς οὓ-- 
νῖα, ἀ4ά νῖῖα ροδῖ παοτίθιΏ, Πηρεϊπαί5 τείοτο 
ατα ἵπ Ἠιρροϊγίο, Υ. 191. 5ᾳᾳ. Ίρσα 
ααΐοπ Γρη]σοηῖα οχἰσπηανέ, αἰῖατα υἱζατα 
πωεΙΙοτοππ(ς 5οσίσπα ΙΠΩΠΙΙΠΕΣΘ Ροςέ ΠΠΟΓ- 
ίοπα, αίΐ 6 ν. 1506. ραΐεί. Ὀε Ἠας 5οηίεΠ-- 
πα, να πΙΠΙ] οματίας5 ας ρτθϊοσίας ϱ556, γ. 
Α]οεςί. 5619. Έτασπι. ΤἸποθτί, η. 81. εξ 
Οτεςε. 1099. Ππρεϊπηΐδᾳιιε Ἱηίτα 1950. 5ᾳᾳ. 
Ὠο αίτοοῖίαίε πποσι15, ν. Ιπῃα1 919. Ότοςί. 
1051. Ἐχασπι. οπαῖ»5, Π. 99. σο]]. Θαρρ]. 
Τ85δ. Ἑοτπωυ]α φῶς βλέπει ῬΙΟ γίνετε 
αρυά Ττασϊεος οοη/ί{ος5 τοσιπτή. ὗ. 1ρΗ. 
Ίαις, Τ19. 550. 676. ἍΑ]Ιετα ρΡῃΓαςὶ5 
ἴδεῖν πὼ ὑπὸ γής κἹπαϊλραάϊπετη αλα ναι ἴνο- 
υδί ουπῃ ἐ]]α ἨΗεὐχαῖσα ἵπ Ν. Τ. οὐνῖο ἴλεν 



ὀ55δ ΡΙΡΤΠΙΙΔ ΟΥ 

ο λ / ια ο» ων κ, ἀ Πρωτη δὲ γόνασι σοῖσι σῶμα δουσ᾽ ἐμιὸν, 
Φίλας χάριτας ἔδωκα, κἀντεδεζάμιην, 

/ ρε πα η 5 : Λόγος ὃ ὁ μεν σὸς ἦν ὁδ Αρά σι ὦ 
τ΄ / 

ΤέΚ)Ο», 
Εὐδαίμον ἀνδρὸς ἐν δόμ,οισιν ὀψομαι 

ὰ- νο .) / 3” -- 1995 Ζωσάν τε καὶ «άλλουσαν ἀξίως έώους 
5 ο λ / ᾿Οὐμὸς ὃ οὃ ἦν αὖ, περὶ σον ἐξαρτωμένης 

Γένειον, οὗ νῦν ἀντιλάζυμαι χερὶ, 
τμ ρ ἐγώ σε πρέσθυν; ὦρ εἰσδέξομιαι 

Ῥιήπηα εἴίατη αἆππογεῃς οΟγρΗ5 1ΠΘΙΤΩ {ῖς δεπίρις, 
Οταίας νο]ωρίαίος ἀεά], οί τεεορῖ ν]οῖςαῖτη. 

Ισία νεγο οταί ίπα οχα(ῖο: Ο Βἶία, (οπο 

Ὑ]άερο ἴπ αἀϊθας πιατίᾶ ]οσαρ]οιῖς 

12325 Ὑ]νοπίοτη οἱ Βογοεηίοπι, έ πηθ ἀϊσπιατη ον: 2 

Ῥποα νοτο ν]οϊφεῖτη ογα(ίο Ἠσες οταῖ, Ροπάθηεῖς α {ιο 
Μεπίο, ααοά πωπο ππαπίρα5 5αρρ]οΙέογ ίβηρο: 

Ου νοτο ερο ἴο 5εΠεΠΙ 2 ΏυΠῃ οχοῖρίαπη, 

Αεί. Π, 27, οο]]. Ῥς. χν!, 10. 
Ηορ/. 

1320. Πρώτη σ᾿ ἐκάλεσα Ξσατέρα, καὶ σὺ 
πα» ἐμέ.] Τααπίας, (οπι. Τ. Ρ. 990. Α. 
ἀ4ᾳ Ασαπισπιπομο: ἀλλ) ἤκοντα, καὶ καόθ 
αὐπὸν ἔσιδοῦναι σὴν θυγατέρα, ἣν ἔτικσεν, ὦ 
θε, καὶ παῖδα προσεῖσε καὶ προσάγειν σῷ 
βωμµῷ, καὶ αρὸς σφαγὴν ἔπιθεῖναι σὺ ξίφος. 
ΈοτδαἩ οκ Νορίο σαῖδα πρώσην προσεῖπε. 
Οοπέες ᾖγεελίη. ο. Ο(θείρµον. ρ. 295. 

Ρογ. 
Πρώτη σ᾿ ἐκάλεσα πατέρα, καὶ σὺ πα;δ 

ἐμέ] Ἠυπο Ίοοιπα ες αἀυπηδτανίε ποὺῖς 
1 ετοῖις, Τ10. Π. ν. 04. Ἆίος πιίνεγ 270- 
ἄεθδε ὕπ ἰα[ί επιρογε φιδαί, Θιοᾶ γαίτγῖο 
27ἴποερο αοπαγαί πιοπιίπε γεροπι. ο απ]- 
Ρας νΙά. Ὀϊοηγε] Τ,απορίηϊ Οοπητηρηιατίος 
εί Ρα]. Τ,εορατάϊ Ἐπποπάαε, Τ40. Ὑ. ο, 94. 
απίρ οπηπία «ασοῦί Ν]οο]αϊ Τ,ορηςῖς Μς. 
ο6]]. Ἑρίιραγ]]. 118. ΤΠ1. 6, 18. ἍΆαγπος. 

1331. Τη εκεπηρ]ατῖρις ο5έ γούνασι, ΏΟΠ 
γόνασιν: θιοά ποϊαέα ἀϊσπωπηα ο5ί Ρτορίοχ 
1οπΙεΙΠΙ γούνασι, πέ ΑπάΤοπιαςἩ, 884, ἵπ 
14ΤΩΡΟ, Ἡέ Ἠϊο: οί Βορμος]. (4. ϱο]. 
1675. Ὑἱάε αἆ Τρ. Ταχ. ν. 26, [αγ], 

σῶμα δοῦσ] Αεοεάεραπα αἆ σοηια ----έα 
της 1 σεηια χεοϊρίορας, πηθουτη Ἱαάσμας. 
φίλαν Χάριτας Ἱποιπᾶα σαιᾶῖα --- σταίο5 
Ίησιις πω] οχΗ{ριἰςἤ, οσοηιιο νἰοϊφαίτη εἷ- 

διαφθορά ». 

ΡΙ. λόγος ----5εορο ἀϊσετε παϊλΏῖ «οἶθύας, 
Πορῄι. 

.. 12256. 5. Αρά σ’, ὦ τέκνον, Ἐὐδαίμονος ὧν- 
δοµοισιν ὄψομαι] Ίμερο, Εν ὀλβίου δρὸς ἓν 

δόμοισιν ἀνδρὸς ὄψομαι. Ἱπ Μοά. 12515. 

ΡΤΟ εὐδαίμων, Αιοίογ Ολαϊςά Ῥαμεπιῖς ϐλ- 
βιος εχΗῖωοί. ἈῬοδίεα δεγρε, Ξοά νετα 
Ἰοσίο ο5ί, "Αρα σ᾿ εὐδαίμονος. Ω,  σέκνον, 

ἀνδρὸς ---- νο] ροµΐ5, ὦρ εὐδαίμονος, Ὢ σέκ- 

νον, ἀνδρός σ᾿ ἓν δόµοισιν ὄψομαι. ΊΜος ἀῑς- 
Ππσιαο, Τί δ' ὦρ ἐγὼ σὶ πρίσβυν;, ὦρ εἶσδ. 

Ῥογ. 
1924. Εὐδαίμονες ἄνδεὸς ἓν δόμοισιν] 1;95ο- 

ΓΩ Εὐλαίμοσ᾽ 5ο. ἓν δέµοισιν: θἵ, Ἐὐδαιμο- 
νοῦντος ἐν δόµεοισιν, ΙΙ{ γυ]ραία ο55εί αἳ ϱκ- 

ευδαιµονος ανδρος. 

Εὐδαιμονοῦνσος. 

φοὰ πηρ]ας Ῥίσγοοπις Ὑεγϊκἰπα]. Ρ. 66. 
Εὐδαίμον ἀνδρὸς, Ἱ. Θ. σε εὐδαίμονα. Ἡ. 1235. 
Ρτο ἀξίως Α. αξιαν. Ματ. 

Ἐὐδαίμονος) Ἐπποπάαί Ῥίειδοπα5, ης 
αηαραίις ἵη θθειπάο Ίοσο 8ἳί, εὐδαίμον. 
ΊΝεο ααἰάφπαπα τηε]ῖις πον], οἱ ε]ἰοῖεπά!1 
5υηί απαραςᾶ: ααα (αππεη α]ία αααρίο 
εδ. Λιςς. 

Νο απαρωςίας 5εοιπάαπι οεσαρεί 50- 
ἆσπα, Ῥτο ἀνδρὸς Ἰεσοπάιτη ἀνέρος. 

Ρ]σαίίοπε 5αργαφοηρία, 

Ηεαίη. 
Εὐδαίμονος ἀνδρὸς ἓν δόμοισι ὄψομαι] 

Αι ἀνέρος, (αοά Ἠεαίμ, νο]αῖέ, αι! ἵταῃς- 
Ροΐοπο {ασία Ἰοσαίατ : 

Εὐδωήμονος δόµοις ἐν ἀνδρὸς ὀψομιαί» 

Ἠ]α επιεπάα!εῖο Γαο]]ϊοτ, Γαε]ιρο. 
13236. ὉΟὐμὸς---λόγοε, εΡο εοπίτα ἀϊοετε 

5ο]εραπι {ωπςο {επιρογῖς, Ἐξαρτωμένης ἀτο 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ, όσο 

ο. ” / 

Ἔμῶν φίλαισω ὑποδοχαῖς δόµων, πάτερ, 
1980 Τόνων σεηνοὺς ἀποδιδουσά σοι τροφάς» 1240 

Τούτων ἐ ἐγὼ μὲν σὼν λόγων. μνήμην έχω, 

Συ ὃ' ἐπιλέλησαι καί ων ἀποκτεῖναι γέλεις. 

Μ) πρός σε Πέλοπος, καὶ πρὸς ᾿Ατρέως πωτρὸς, 

Καὶ σῇῆσδε μητρὸς» ἥ πθὶν ὠδίνουσ᾽ ἐμὲ, 

19956 ΊΝυν δευτέραν ώδινα σήνδε λαμδάνει, 1245 

Τ{ µοι µέτεστι τῶν Αλεξάνδρου γάμων, 

Ο ραΐοτ, σταίο Ποδρῖ]ο πΙθαγπα εεάϊπῃ, 

1350 Ἠεἀάάεπς ΕΡῖ πιῖοαίῖοπες, ]αροσαπα οοπἹρθηδαοπθτη 2 

Ἠοσιπα ΘΠΙΠΙ ΦΘΥΤΠΟΠΗΠΑ πηθπαοχίαπα αἆΏιις 561ΥΟ. 

Τα νετο ουΗίέας ο5, οἱ πας οςοΙάθγο γΙ5. 

Ίε Ρε Ῥε]ορεπι, εί ραίτεπι ΑίΓΘΙΠΗ, 

Ἐὴ Ῥεσ τηαίτοτη, απ πῃθ Ῥτῖας Ρρατίθης, 

1955 Ἀαπο 5οεαπάος Ἡος ἀο]ογος ρατίας ραέαγ. : 

Οι πα]Βῖ τθί οδί οσα πυρ15 Α]οχαπάτί 

ἃ σοη]5 (π5 ροπάεραπ.. ίς ΤρΗ. Ταιγ. 
564. γονώτων ἐξαρτωμένη. Πομῄο 

19397. Γἱβίπριιο, οὗ νῦν ὠντιλάζυμαι 
χισθὶ, Τί δ) ὦρ ἐγώ σε: πρέσευν ὧρ εἰσδέξο- 

μαι ὃς. γμ]σο, Τί Σ’ ὧς ἐγώ σε πρέσευν: 
ἆφ, δις. οἱ Ρίοηο ἀῑπιπσιΐέις Ροςέ χιερί. ἵδ- 
ἔθ νετο οὗ---- χερὶν ἵπ ρατοηί]οςί, οἱ τηα]ῖς, 
Ιηε]ιαάϊ Ῥοδδυπί. (ἀντιλάζομαι. Λ]ά. Ψἱάε 
Ῥοχ. αἆ Οτεςί. 1915.) Μαν. 

1928. Ἐοτίε, πρέσβυν ὄντ᾽ εἰσδέξομαι] Ἐο- 
εεδί {απιεῃ να]σαία Ἰοοίῖο εί ἀῑςιιπείίο ἆ6- 
{οπάϊ εἰ τειϊποτῖ, ρΙπίε]]Ισεπάο πο]. 
ποιήσω, φιιῖᾶ εδί Γαοίαηι εξ Ποῖθε. 

1930. 5. Ὑποεδοχὴ Ρτορτῖε αἀπιρείισ 4ε 
Ἡοβρ]θῖο, απο ααῑς εκοῖρίέας, θὲ τιήνος 4ᾳ 
πηήτίρς, (ας πΙΦΠηΤηᾶΣ Ρα εί 1Π{αΠΗΙ. Τό- 
ων 5µρτα 690. ἀϊσευαίασ µοχ9εἰν. 

Πορ/[ῃ. 
13250. ἄποδιδοσω πόνων να]εί Ἠϊο ἆποδι- 

δίσα ἀνσὶ πόνων. δὶο χθυσὸν φίλου ἀνδρὸς 

ἐδέξατο, Ἠοπι. Οἆγ»ς. ΧΙ. ν. 996. ἵπαιο 
εαάεπα εἰ]ροῖς ϱ5ί. φένοι 5απέ Ἰαῦογςς Ἱ]- 
Ῥετοταπῃ «αιδα εἰ αἆ ἀῑσπ]ίαίοπα {απηῖ]ία» 
ἐαεπάαπα 5ιςοθρίΙ. ικα. 

ΤΙόνων σι ηνὺς ο σσοε σοι τροφάς τ] 
Ηοπιειί Θρεστήρια αθβοηιῖ νι] Ῥοῦΐα. 

Λαγγιέδ. 
Αά φόνων 5υὈαιιάϊ ἀντὶ, γθὶ ἕνεκα. Ἡ οἵ- 

ἴε: Περεπᾶεπς δὲ αἰέγίσεν ογας ὧι ἴαῦο- 
γηπι Ργο πε διδοερίογιπι οοπιρεπδαἴοπετι» 

Πεαίῃ. 

τροφαὶ πόνων σι)ηνοὶ 5αηΏ{ αἰὑπιθηία ΦΥΙ1ι- 

παταηι δεπιζέηι φιιδίοπίασιία, 415 Ἰπδίατ 

πμ ]οῖς 5εηῖ]ος εβγήπηπας ομταπί. Πορ. 
1955. Μὴ, πρός γε Πέλοπος»] Ἱρός σε 

Πέλοπος, Φοῖ]. ἱκετεύω σε πρὸς Ἠέλοπος. 
Ῥμαπῖς». 1679. Να), πρός σε σῆσδε μητρός. 
01 νιάρ Ὑ/αἰοκεπατίατα: εἰ ποία5πηεας αἆ 
Βαρρῖΐο, 2586. Ματ. 

πρός γε] Ἑ]λεραπίετ ΜασκΙαπάις πρός 
σε Ἠιιαδσο. . 

Μὴ πρός γε Τέλοπος,] ψιαός 5ωρτα αἆ γ. 
1150. Βαγπεδ. 

1954. Καὶ σῆσγε µητρὸε,] ΟΣΙΡΟ σῇσδε, 
ἠ1)ιιδ08, δεικτικὠς: αν Ῥλαπῖς, 1679. εί 
5ωρτα Ὠας Ἐαῦυ. 1917. εἰ ἵία 0οἆ. Ο. 

ΜΗατζί. 
σησδε] Ίια ΤΑΡ. Ῥ. Εά. Α]ά. σῆς 

γε. Μιας. 
1995. ταν εσί, ααοά ἵππαῖε Τρ] σεηῖα : 

δευτέραν ὥδινα λαμβάνει, αιοπῖαπα {ία τρ 

ἱπίετβεθτο νῖς. Ἀεηιο Υθτο εκρετῖοπεῖα 
οἀοοίιας Ίσποταί, τηαίτες Ρία5 γεμεπιεπίες 
ἀο]οτες, πηιἹέοῃιιθ πηασί5, Ύμα1ά Ῥαΐτες, 
νυ]σο Ρετοῖρετε φοἶστο, 5ἱ 1υεχὶ πιοτῖαῃ- 

{ασ Βαρίας Ἠπο τορρίοϊε Ἑυχῖρίάςς, ἆς- 
5ογοΏς σΓανΙοσεπα ππαίγΙπα, Ῥχορίει ΡαΓ- 
{απι, ἶσα Ἠβετος ΑΠΙΟΤΕΠΙ. Ὁ, 5ρτα γ. 
917. 5ᾳ. οο]Ι. Ἐ]εειτ, 7Τ0. 5ᾳ. δαρρίῖς, 
94. 5. ἸΊοπ. 909, Ῥ]μωπῖςς, 966. ὠδίνω Ῥτ. 
ἆε πιυ]ῖοτε ἀο]οτες Ῥατίις 5οπΏεπίο αᾱ- 
Ἠϊοθέιχ, Ἠϊπο οπιηϊπο ο5ε ἀο]θτο, ἀοΐοτες 
66Π/1Υ6. Υ. Ἠθδγοῃ. ν. ὠδίνε, οοπίοτ 
{εεΠ. Ας. 1498. Πορ/π. 
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/ / .- ᾿ ” 

Ἓλενης τε; σὀ»εν {λ. ἐπ ὀλένρῳ τώμῶν πάτερ : 
/ Δ . ” ”/ Ἆ / ’ 

Βλέψον Ἔρος ἡμᾶς, ὄμμα δος Φιλημάὰ τε 
οτ 5» Ν ” ν ν,. / 

[ν ἀλλὼ τουτο κατ»ανουσ ἔγω σε»εν 

12340 Μνημείου, εἰ μή τοῖς ἐμοῖς πεισ»ῆς λόγοις. 
᾿ .ἳ . Ξ / 

Αδελφε, ΨΙκρος εν σὺ 
,» / / 

Υ Επίηουρος Φιλοις; 
{, Ν / ΤΝ Ν 

Όμως δε συνδάκρυσον, (πέτευσον πατρὸς, 
Δ λ δν ἲ λ λ -- 

Την σην ἀθελφην µη ανεῖν. αίσ»ημά τι 

Έι Ἠε]επα 2 απο, Ο Ῥαΐστ, νοηῖί Ῥατῖς αἲ τηραπΏ Ώθεθτη 2 

Ἠεορρῖςς πηο, Ἰατσῖτο πα]ηῖ έππΏ αδρεσίαπα, δἱ οδου]απῃ, 

τε, οἱ παϊμῖ πιοτΙεπάτη 5ἷε, Ἡαβρθαπι ος 5α]ίσπι Ειι] 

Μοπιπιεπέωτη, 5ἵ ΠΟΠ Ῥογδίαρις Γαοτῖς τηεῖς νετυῖς. 

Ἐταίετ, ἵπβτπηας {ὰ ααἶάσπα ακᾖαίοτ ον απη]ςῖς : 

ΤΈαπιοῃ ]αομγγτηαῖς ρα(τῖ 5ἵς ππα 5αρρ]οσ, 

Νο οοεἷἆαί {ΠΠ 5ΟΓΟΥΟΤΗ. 

1956. 1.εσο εί ἀϊῑξίπσιο, Τί µοι μέτεστι 
τῶν Αλεξάνδρου γάμων; Ἑλένησε πόθεν {λ9’ 
ἐσ᾽ ὀλέθρῳ σῷ ᾿μῶ, πάτερ: Πάπα 1π γυ]σε- 
ἴα, ᾽Αλεξάνδρου γάμων Ελένης τε; πόδεν 
ᾖλ9', δις. ἀθοδί εοτίι5 ποπηϊπαῖνας νοτΏο 
ὖλθε. Ἐτοάεας ἀῑσῖ, Πάρις «5ο ποπηῖ- 
πανω. Έιαθεο {6, απατο Ὠοπ «σαι 

Ελένη δῖε ποπηιπαᾶνας 2 Μαν. 
ὮΏο Αἰοχαπάτο 5. ΤῬατίάο ν. 51ΡΓα.---- 

Ουῖς ποχις παρΠατπα Ῥατίάϊς τηροµτη 2 
Ομ Ἰουςα οοπ]ασίαταη αἆ πε Οὔδογνα 
ταγδις5 στανἰ(αίετα οχαοπῖς! Αἀςρίος πηο, 
οδοι]ατο Πο, 1έ Ἰιος δαἰίεπιν 5ὶ 1Πθ ΤΠΟΓΙ 
οροτίαί, ΄ἐμί Παδεαπι Πιοπι(πιογιέηι, 5ἱΠ 
οταίἵοηπο «οπηπηονοτΙ Ῥοίο». Γτοίεείο Ίος 
ἀεδθεραί απἴπααπη Ασατπεπηποηῖς {ΓαΏςογθ. 
ὔετιτα εδί, ααοά Ευτίρίάες Τρηῖσ. Γαιγ. 
1055. ἀῑεῖί, ἔχει σοι δύναμιν εἰς οἶκτον γυνὴ, 
ποια οχεπ]ρ]α ἵπ Ἡϊφίοτία ἀοξιπέ, δὸὲς ὄμ- 
µα ---- δελεπίε πιῖγ ἀείπιοπ Πίος. Πορῄι. 

Ματκ]απάις 5αρῖιις ογάἵποπα Ρογνεγίῖέ, 
γα]ραίωπη ν. 1296, 57. πηι]ίο ρορι]ασῖας 
ἀῑσέιτα,. ἈΝοπαϊπαίνας αὉ αποιοφαο 51ρ- 
Ρ]ατῖ Ροΐθ»ί. ᾖ1Ιιοεδπεγ. 

19509. “Ίν, ἀλλὰ σΏτο] Βοεία νετρογατα 
εο]]οσαίῖο εδί Ἠας: "Ίνα, εἰ μὴ πεισ»η; λό- 
γοις, ἀλλὼ κατ» ανξσ ἔχω σΏτο σέθεν µνηµεί- 
ο. Ἠατπεν. 

ἀλλὰ Ἠϊο εἰεσαπίοτ Ῥοδίέαπα ἴπ οοἩοΙ- 
«απάο, ἆᾳ απο π5α αἀπποπιήε Ἐτεὺς. 0055, 
Εἰανίαῃπ. Ἅᾖ1ο88πεγ. 

1940. εἰ μὴ τοῖς ἔμοῖφ σεισθ;ς λόγος. πεί- 
θε. Ῥογ. 
απ αἆθο αἆ {ΓαίΤΕΠΠ ΡΕΥΥΗΠΗ 5856 ϱ0Π- 

νετί{, ευη τοσαί, νε]ίί5αρρ]οκ ραίτοπα 
οὔδθοτατε, ηο Ιπίρτβοἷαί 6ΟΓΟΓΕΤΩ, ]απη Ἰαιιά 

Ῥθηδι5 επίπι αιἆατα 

ἁιδῖο Όγοςίος (αοϊίις οχίοπἀσυαἰ Πιαπ5, 
υ{ 5οἶεπί Ἰπ{απίος, ος ἵπ ΠδίΏ πω α- 
Ἰήδει Τρ]ήσεπία, «απ 5αρτα αἆ ν. 4605. 5. 
οὔδοτνανίπωας, ςαρίας Ὑσίοτος Ιπ[απριας 
5ος ο556 αἆ εοπιπιονοπάος αΠΙΠΠΟΦ, ΠΟΠ 
5ἵηο 5ιι0σρ6δ. ΊἨαπο 566ΠαΤΗ, Ύμ8πά Ὠ]ς 
Ροδία ἀορίωχῖέ, Ίαπα ρτανίάρται ΑΡαπηεπι- 
ΏΟΠ 5ΗρΤᾶ ν. 408. 5. Επίκουρος, αέ Λη- 
ἀγοπῃ. 608. Βαεςῃ. 1255. υί ὤαιιε ας Ἠ]ς 
εδί μικρὲς ἔπ. Φφίλοις Ἱπουος[]λ]5 ααχ]]αίογ. 

γ. 5αργα 1097. Φίλοι, Ἱ. 4. Ῥαι]ο ροςδε 
ἀδελφήν. 11οΡ/. 

1949. Ὅμως δὲ σὺν δώκρυσιν ἱκέτης γίνου 

πατρέε,] Ἠεαιμμς, δάκρυσ ἱκέτης. Βεὰ 
οπΙπες Οοχΐεε» Ἰαῦεπί [συνδάκουσον] Γκά- 
σευσ»ν. Ἱπάᾳ {οτίε Ἰοσεπάιταη οί πώρο; : 
αὐῖα ἑκέτευσον πατρὸς α Οταςῖς Ἱσποταίατ : 
οί Ρτοραβῖ]ε ν]άθειχ νοςθς ἱκέσης γίνου 

τρία {μΐ5ςᾳ 5ΗῤΤᾶ {κέτευσον, εί Ῥο5ΐοᾶ 
πασρὸς 5αυά[ίαπῃ 6556 Ίος0 πάροε. Ματ]. 

σὺν δάκρυσιν ἱκέτης γίνου πατρὸς,] ΑΙΩΡΟ 
Λ155. οί Τ,. συνδώκρυσον, ἑκέπευσον πατρύ:. 

ΜΠΙ εἸοραπάις νἱάσιυ : 

.. ΄ / ΄ "Ὅμως 2ὲ δώκευσι συνιέτη: γίνου πατρός. 

2{μ56. 

Έρο ποςεῖο, απ. νιι]σαία Ἰθοίῖο οἷέ ϱο]]]- 
εἴίαπάα. ὉὈισατασαο Ῥεπε, [κετεύειν εἰ {κέ- 
σην γίνεσαι, 1λαὰ αἀξαῖε 5ωρτα γ. 1016. 
Ἠος ν. 1126. Πορ. 

1949. Τὴν σὺν ἀδελφὴν μὴ Ἀανεῖν. αἴσθημά 
σι, ὅσςο,] 0οἀ. Α. σην σην ἄδελφην ὧς αισβη- 
µα σι, Ἠπᾶρ νογϊκιπη]]ο ο5ὲ νοςςς ρὴ Φωνεῖν 
655ο αὖ Ιπίεγρο]αίοπε, εἰ αλά αιῖἀ αὖ 
Εωπίρίάο οεΏρέωτα {μΐβα: αμα]ο επρεῖ, 
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ος ο. -- 3 ΄ 

Κάν νηπίοις γε των κακω) εγγίγνεται. 

1245 
] λ .- ή ; . ον ιο / 

Ιδοὺ σιωπὠν λίσσεταί σ οὗ, ὢ πάτερ. 1205 
, ”/ / λ / / 

Αλλ αἰδεσαί νε, καὶ κατοίητειρον ον. 
λ Ἆ / .. ο / / ’ 

Μα), πρὸς γενείου 6 ἀντόμεσδα δύο φίλω' 
« λ / 2 ς . 3 / 

Ο μὲν νεοσσός ἐστιν, ἡ δ πὐξηαένη. 
ο - / / / 

Ἐν ἕυντεμουσα, πάντα νικήσω λόγον" 
1250 Τὸ φώς τὀδ ἀνθρώποιση ἤδιστον [Αλέπειν' 

ἸΠα]ογωπῃ Ίποςί θίίαπι 1Π ΙΠ{ΑΠΗΡΙ5. 

1245 Έσεα, Ο Ραΐοτ, ἵαερης Ιδίο 5αρρ]ΐσαί 81: 

Οιατο πιεῖ ταίίοποεπα Ἠαῦς, εξ πραπι ΠΠΙΡΕΙΑΤΟ υΙέατη. 

ΊΝα. πος ἆιο ολα χοσαπηας {6 ρος {πάπα πιοπίαπῃ, 

Αἱίογ ααϊάεπα 1πίαη5 αἆμαο ε5ε, αἶτετα Υετο σταπάἰυσεμ]α. 

Όπατα τοπ αἆλιας πιονεῦο, ἐοίαπα οταίΙΟΠΕ6ΠΙ οΟΠΙΤαΠΘΗς. 

1950 ΟταιΙδςΙππαΏα εδέ Ποπαϊπῖυας Ιπέαθτί Ώαηο Ἱπσθπῃ, 

Τὴν σήν σ᾿ ἀδελφὴν σῶσον. ὧς αἴσθημώ τι, 

ἃς. ἈοἨ τηϊταπάαπα ο5ί, Ἐαπίριάθπι ηο- 
Ὀἱ5 {απ1 «α.ρο οὕὔδουταπα 6558: ΠΙίγαπι ο5ε 
Ροΐΐα5, Ρος: ἰοί Ιπίετρο]αίτίορς νε] ποσ]- 
Ρεηίες πηαπ5, χρδίατο αλαπῖά ᾳαοά πο 
Ιη(ε]Ισαηχας, Λαγκί. 

Κοε]]. Ρτο Φωνεῖν οοη]{οῖς ατανεῖ». 
Λεεᾖ. 

1246. 5ᾳᾳ. ΟοσϊίεΏια5 Ώἁπο Ἱπέαπίρηα 
πηβΏμ5 εχίεπἆετο αἆ ραίτεπι, αιοά ΙΠίαη- 
{65 φο]επί. Ἠοο ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΠ 5ΗΡΤΑ γ. 
466. ἀϊνίπανεται. Πορῄι. 

1946. Ὑειδα ος ΡΟ Μασοίρτειρον βίον 
Εοτίε ]εσ. βίου, Ἡῖ οἱ μτείρω σε µόρου, 4Ἠ5εἩγ]. 
Ασαπι. 1250. Βυπηέας νἰάείασ εκ Τ]αά. 
ΣΧ. 89. σάδε σ᾿ αἴδεο, καί µ ἔλέησον. Βίου 
εγῖέ ἕνεκα βίου, φιιοᾷ αἆ υἶίαπι αέψιεί. νιὰε 
γ. 1556. Πανκ]. 

αἴδεσαι] Ἑεοερῖεε αἆπηο. Πορ/α. 
1947. δύω φίλω"] ΜΙΗΙ νἰάείαν απείος 

5ο1ρείςςο δύω πέκνω: Ρε 4πο0, δύω φίλω 
Γσίάωτα ϱε5ε οἵ Ιπείῆσας. Ἐανεῖι ΠἨιῖς 
ορϊπ]οπΙ γθγςας Ῥγοχίπις 5ε0πεῃς. ᾖἨ]π 
ἀοοίί σία(ααπί, ΑΕῑςος ΠΟΠ 5εΓἴροτο δύω. 
«εἆ δύο. αἰῑίετ ἴαπιεπ ΑτίσίορΏαπες Ίσπ. 
1547. τὈἱ παδίγαπα ποἩ αἀπαϊαῖι δύο. 

Μάατ{. 
Να), πρὸς γενείου σ᾿ ἀντάμεσθα δύω φίλω"] 

ΝΙΠΙΗ 8υπε, ααα αἆ Ἠαπο ΥεζθΙΠη 5οσ]ρςῖτ 
1 ἀοετας (Ματκ]απάις,) Φίλω »α5 ἆε- 
{επά1τ Ἐατῖρῖά. Ῥλμωπῖςς, (1675.) αἲ εἰ- 
15 {αυπ]α νεγςαπα 1659. τεοίε εἶίαί δύο 
φίλω Ὑαἱεκοπατ]ας. Όογ. 

Ἡ. ν. Βαπητυς 655 νΙάοίαχ οκ Τ. Χ. 
89. πρὸς γενείου ἀντόμεσθα Ἱ. 6. λισσόµεθα. 
ν. 6µρτα αἆ ν. 909. σοἳ]. Μεά. το”. 5αρῥ]. 

988. Ῥατποξῖας 1Π πιατσῖπο Παὺυοί δύω εἰ 
ἀντόμεθα. ἸΝεοσσὸς (13945.) Ῥτο ᾖΗἱοῖο ]εσῖ- 
έπχ ᾳποααθ Α]οεςι. 4134. Απάτοπη. 441. οι 
αΠΌΙ αριά Ἀοδαυπα. Ορροπίεατ αλα στα - 
ἀϊαδει]α, αὐζημεν. Ἠορ[α. 
1949. Ἑν συντεµοῦσα, πώντα νιμήσω λόγον. 

χιήσω Οαπίοθτ. Ῥοτί. ΛΡογ. 
πάντα λόγον ηΟΠ τεσῖταχ α νικήσω, 4αοά 

Οαπίετυς ριίαῦαῖ, 5εἀ α συντεμωῦσω. Ἠε- 
ευ. ν. 1165. 

” -- ΄ 

ἅπαντα ταῦτα συντεμὼν ἐγὼ φρώσω. 

Ἄεσιε ἀΐεστο 5οἶεπί Οχαοῖ ἕν σι συντέανειν, 
564 πολλά σινα συντέμνειν. ΤΟ νικήσω Σοτίο 
νοτΙπα ΕΙθτΙξ χινήσω. ἓν κινήσω, Ἱίπιίπι αᾱ- 

πο επρετίαγ : συντεμᾶσα πάντα λόγον, ἴο- 
{πι 5εΥΊΙΟΠΕΊΙ εοπίγαΠεπδ. ἈἸ{ιςς. 

ποάντα νικήσω λόγον.] Ότωπεπα εοπίταΚἰς- 
Βἴοηπεπα 5ΙΡΟΤΑΌΟ, Οαπίεγις τσετο Χου. 
1,εοίοῃ. 119. 1. ο. 95. Ρο νικήσω Ιεσῖε 
μινήσω. «, δὶεαί οηῖπα (Ιπαιῖε 1116) Ῥχονετ- 

Ρίο ἆῑοῖ 5ο]εί, πάντα κινεῖν λίον, 5ἱο πάντα 
κινεῖν λόγον, πος ἹΠερίάρ Ἠϊπε Ῥοξία Ίτα- 
ἀαχίςςε Ροΐετῖζ νιάετ. ἜταηςροςϊΠο Ἰεο- 
ταγαπα απατα {ας «οπαπω ἵ ροτιεχῖί, υῖς 
αἀπιοπεπάαπι αχΡΙάοτ, Οτο 5 ααῖς οἵ]- 

απα σοιηΐπυτα ἀρσῖάεταί, αιάϊαι Ῥ]αίοπεηι 
Ιπ ῬΠΙ]ερο: ἔνουσιῷ τε καὶ πώντα κινεῖ λό- 
γον ὤτμενος. Ἠσε ἴ]ο. Ἠοες αμΐεπ Ῥτο- 
νοτυῖαπα Υατῖα Ῥτοίθτίατ, Ἡέ πάνσα λίθον 
κινεῖν, ΟΠΙΤΙΕΠΙ Ίπουεγο {αμίάεπι, εἴ πάντα 
αιεῖν λόγον, πῖ 5ἼΡτα, εί πάντα μάλων εἴ 
πάντας κάλως Ἀνεῃ, εἴ πάντας κάλως σείειν, 
υέ ΑπΙΟΙ.---σὸς µουσέων πάντας ἔσεισι κά- 
λως. ἨἘϊ πάντα κάλων ἔξίημι, αἱ Ἐιτίρ. 
ῬΜεά. ν. 250. ἸἘΕκβθροὶ γὰρ ἰξιᾶσι πώνσα 
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Τὰ νέρὼε δ οὐδέν. μαίνεται ὃν ὃς εὐχεται 
. παλχώς ζην κρεῖσσον, ἤ 5ανεῖν καλῶς, 

κο ᾧ σλῆμον Ἑλέ ἐνη διὰ σὲ καὶ τοὺς σοὺς γάμους, 

Αγὼν Απρείδαις καὶ τέχνοις ἥκει μέγας. 

1955 ΑΓ. Ἔγὼ τά τ οἱατρὰ συνετός ερ καὶ τὰ μὴ, 
ἆιλώω σ᾿ αυτου τέρνα" μαροίμην γὰρ ἆν. 1566 

Δειώς ὃ) ἔχει µε ταῦτα τολμῆσαι, γύναι, 

Τηέορτα αιίθπα πΙΠ]] 5ιιΏέ : 

οτί. 

ἱηδαπῖέ οπῖπα ααὶ οωρίε 

Ἰε]ῖας θέ τηα]ε νῖνετε, Ύµαπα Όεπο πιοτ]. 

Οιο. Ο Ἱη[αυδία Ἠε]επα, Ῥτορίετ {6 οί ἴμας πυρίῖας, 
. . - 

ἹΜαρσπαπα νοηῖί ορτίατπεη Αιτίάϊ5 οί Ἠλοτῖς εογιπῃ. 

19255 σα. Ἐσο ααἴάεπα Ιπίε]]ϊσο, υὈἱ 5 ορα5 πηϊδογαοπο, δὲ αΡί πηπς, 

ΑππαΠς πιθος Ἠβογος : ηςαπίσοτη εΠΙπη, αἱ αἰίίεν ασεγεηη : 

Οταν]ίετ αιιίεπα τηε αθηϊσίε Ίνα αιιάἶτα, τΠ]16Γ, 

γιάε Έταρπι. Αάαρ. ἵπ Οπι- 
πιεπι Γωποπι πιουεγο. ΟΙ. 1. Όεπι. ΤΥ. 
140. Αάαρ. 51. Ἐι Ῥαυ 1,οορατᾶῖ 
Ἐπιεπάαι. 140. Χ. ο. 8. ἍἈΒαγπες. 

ἓνὶ οοπῇ]εῖε Ηεῖςκ. 3Ἠεοῖ:. 
απί. Ιεσεραί πάντα κινήσω λόγον, πϊ α 

ῬτονειΏῖο πώντα κινεῖν λίον ααάισίαπη γ]- 
ἀθτοίιτ. ΑΙ ἓν συντεµᾶσα ϱἵ π. κινήσω λό- 
γον 5ἳυῖ αροτίο οοπίταάϊοἁπί. ΟΩποπποάο 
15 ΟΠΠΠΘΙΠ ἀῑοῖ Ροίες5ί Ππονετο τα(Ιοποτη, 
αυῖ ππατη Ίοεο εεείεγαγατα Ῥτοίοτί2 Τρή- 
σεπία ταϊ(ῖοπε μπα, 5οἆ Ῥτωεῖρυα, οτα(1ο- 
ΏΕΠῃ οἰαιό. Ηεαίή, 

Φ]πηϊ]ῖς Εοτππυ]α σέτρον σπάώντα κωήσαι 

Ἰοσῖίαχ Ἠετας]ά. 1005. Ῥεά Ἠαο Ἱεοο 
5] τεεϊρἰαίιχ, αροτία οί εοπίταἁἰςαο. 5 
ΘΠΊΠΩ ο/Ίπ/ΙΕΠΙ ΤΠΟΥΟΤΕ Υο]ο ΟΓΔΙΙΟΠΘΠΙ, ἨΟΠ. 
Ροβδυπη ΘΑΠΙ πο Υενο εοπαρτεμοπάστε, 
5οἆ ροβῖι5 ἀεμεο οπιπῖα 4ο 5ἵησι]α ατσι.- 
τηρηία Ρτοίθττε αίαιιε ρ]υτίθας νοτρῖς ϱΧΟΓ- 
Ἠατο. ΙΠΙΟ νΘΤΟ οπηηῖς οοηπίοχέας ἆοσοί, 
1ρλϊσεπίαπα ἀϊεετε νε]]ε: αίφιιε ια 5εά 
Εταυϊεείπια 5. Ῥγαοῖριμα γαίοπε δεγπιοπῖ 
Ίπεπι ἴπιροπαπι ----υῖα ἐδέ Ποπιϊπῖύιδ πιαα- 
ἴπιε }ιοιτιάα, ΟΥ γε5 ἐγίδἰδείπια, Ῥτασίαί 
Ἰη{εΙοσπη γΙίαπη ἀεσετε 4 1απ1 σ]οτίο5θ τΏο- 
Ἡ. ΊΝΟΠΠΕ Ἠος σταν]δείππατα εταί ατσι- 
ΙΠΘΠΏΜΗΩ, 61ο Πα ἵπ Ώοτγε αἰαῖῖ οοηςε]- 
τυία Ῥαΐεπῃ Υνίπορτο Ροίρταί (ίθγυτη 16- 
{α φεηίεηίῖα αΏδῖ Ύποααο αριά Νοξίγατα 
χοροπίέυχ, υἱ Α]οοςι. 5139. οἱ Οτοςί. 1059. 
θεά αµατα ΕΠσϊάα Επίταγ οταο ρτανῖφοῖ- 
πια! ἵΥΠΗϊ Ἠας ]εσεπί οταί, ας 5ἱ Ευτί- 
ΡΙάθς ἀϊεοτο νε]]οί φρεσίαιοτίδυς ]εοίοτίυις- 
4µε: αίᾳαε πέ ππα 5εηίρηίία πιοτα]ί ρτα- 
οἴρυα οτωπεπη Τρμ]σεπῖας ογαήοποπα οἶθιι- 

δὴ κάλω». ἆαπῃ, αἀάατα οί Ἠαπς, --- θά νἰάϊτηιις ἵπ 
Ἠος Πο ἀταππαίε Ῥ]ατος ϱ]α5πηοάί δεηπίεῃ- 
Πας πηοτα]ςς, Ύ..5 Ιπάο]Ι εί οοπά]Ιοπῖ ἀἷ- 
οεηῖ5 ποἩ Ώοπο 5πί αεροπηπηοάαί, Ἱῃ- 
{τα ν. 1515. 54. ἸΤρηϊσεπία τονοσαί Ίαπς 
5εηίοη/ῖατη, ποςθςεῖίαίο αἴαιε ατσιαπηρης 

βταν]οτῖριις εοαοία. Βἱ Πειισδοί, Ἰθβίβ6ΘΙΙ 
πζοσοίσωλ. αἱ 5αρτα Ἱερίπις, ν. 97. Ηορῇιι. 

ἓν σνντέµνειν ουχ ποπ ἀῑσαίασγ2 παπα 
ρτανε αεί πιαχ]πηϊ Ροπάετί ατσιπΩΘΗΕΙΙΩ 
Ρτοίσττο, Ἀεφαε επ] ἀῑομηί αλλη 
συντέµνειν. ἈῬοἆ 5ἱππρ]]ο]ίογ σὸν λόγον συν- 

σέµνειν θ5ί ἓν συντόμως λέγειν. ἘῬΠϊ]ο Νοτῃ. 
πηί. Ῥ. 1061. ἓν μὲν δὴ σοῦτο ---- ἐδηλοῦτο. 
Νικῶν λόγον εδί ΕΠΙτο ΦΟΤΠΙΟΠΟΠΙΗ. ᾖ,065ΛΕΥ. 

1951. Τὰ νέρθε δ οὐδείς.] Βεῖ]. ἥδεται 
βλέπω». Ῥεὰ Βίουεις Τε, 118. Ἠαῦεί, 
Τὸ νέρΏεν οὐδέν' εί εκ 60 Ἠεαίμίας. Έεπε 
οὐδὲν ἆθ πιογίμῖ. Ά]ορσ. 991. Ἐ]οςι. 
1179. Ττοαἆ. 695. Ὑεοετυπα νΙἀείατ, Τὰ 
νέρε ὃ οὐδὲν, 1. 6. Λογίιωῖ υεγο πλ] κι. 

Μαν. 
οὐδεν.] Οαπα Ματκ]απάο τεοῖρίο. Ἠεῖς- 

ΚΙο Ῥ]ασεί οὐδενὶ νε] οὐδέσι φοἳ]. ἠδὺ βλέπειν. 
Νοία χε5 οδί οὐδὲν ἆε πιογίµίε ἀῑεῖ. Βία 
ᾳποήαε Ὑα]εκοπατῖας Ὠ]αιτίν. Ρ. 141. τε- 
Ῥοπίΐ. ορ υ/. 

1253. κρεῖττον, ἢ καλώς «ανες.] 9ἱου. 
τοι. ΟΧΧ. ρ. 489. Βιγῃ. 

ἹΜιαραι Τηίατρτες Ἑταπεορα]]ας Ἠαο 
γοτρα, νοτίεῃς: ᾖἴππε υἱε πια/ῃέιγειδο οδί 
πιόπιε ρ]μδ ῥτίδέε φι Ίώιε βἱοτίριιδε πιογί. 
Ἠος νεχο παϊπῖπας αμαάταί οματαστετί ΤρΗΙ-- 
βεμία, αυ αβεεία Ῥ]επα ηωπο Ρτοίατα 
ντο πἰπαῖαπα εχίο]]ετε ἀεθοι. Πορ/α. 

1956. 5ᾳᾳ. Όπιπος ας πηϊδετῖας Νοσίος 
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Δεινώς δὲ, καὶ μή: γοῦτο γὰρ πρᾶξζαί με δεῖ, 

“Ορᾶ»/ όσον στράτευμα Ιαύφρακτον. σόδε, 
1960 Χαλκέων ὅσλων ὤναχτες Ἑλλήνων ὁ όσοι, 1270 

Οὲς νόστος οὐκ ἔστ Ἐλίου πύργους ἔπε 

Ε, μή σε «ύσων μάντις ὡς Κάλχας λέγει, 

Ο0δ' ἔστι Ἔροίας ἐξελεῖν κλεινὸν βάνρο. 
Μέρηνε ὃ ᾿Αϕροδίτη τις Ἑλλήνων στρατῶν 

(ταν]{ετ εἴῑαπη, ηΟΏ αάθγε: οροτίεί επῖπα πε Ίος {8ςεγο. 

Ῥιάαιῖ, αµαπέις Ἠϊο 5ἷε πανα]ς εχετεῖ(ας 5 

1960 Ουιοί σταοοτΠη, ἀοπαῖπϊΙ ΑΓΤΙΟΓΙΤΠ ΞΕΠΘΟΤΙΠΙ, 

Ωυἵοις αἆ ΠΠ έαττες {τα]εσίας ποπ ἁαίατ, 

Ν]θϊ {6 πωασίανετο, αἀεπιαάτηοάυπα ἀῑεῖε (α]εῖιας ναίες, 

Ἄεαιε Ηοεί εγετίετα Ιπε]γίαπῃ 5εάοπαι Ττο]ς». 

11Ρἱάο νετο αααἆαπα {ατῖοσα ἴποεςδιί οχετοΙέτω (ΟΥδβοογατη 

{απάσπι αἆ Ἠειεπαπα τοάιοῖ. Βίος Ιπίτα 
αοσυς, Υ. 1417. εί 5αρτα 467. 5ᾳ. οί α]]- 
Ρἱ «αΡία5. Συνετός----5εἷο, αρὶ Ίοοιις οἷε πῖ- 
5εχ]εογάῖα. Πορῄβι. 

1256. Φιλῶν ἐμαυτοῦ σέκνα.] Μα]επη, 
Φιλῶ απ᾿ ἐμαυπτοῦ τέκνα. Φἰπηϊ]ῖ5 Ίοσας Ἠε- 
Ἰοη. 999, Φιλῶ π᾿ ἐμαυτὴν ὃς, Ἠετο. 
Έτ. 9560. ᾿Εγὼ φιλῶ μὲν τέκνα. ἩΗϊρρο]. 
515. φιλῶ σέκνω. Μαν]. 

Φιλῶν ἐμαυτοῦ σΈκνα" µαινοίµην γὰρ ἄν.] 
ἐέ Μα]]επη, φιλώ σ᾿ ἐμαυτοῦ σέκνα.’) ἹΜατκ]. 
ῬἨοείο Ματκ]απάας, Ἐπιτιρίάες {οτίας5ε 
Ἐτεοίπεο αρυἀ ΕιαίατοΏ. Τ. ΤΙ. Ρ. 809. 
Ὦ. «Φιλῶ τέκν' ἀλλὰ πατρίὸ ἐμὴν μᾶλ- 
λον φιλῶ. Ῥού.. 

Φ/λῶν] Μαβπα εππι Ματκ]απάο φιλῶ 
σ’᾿, εἰ ἀῑϊσο. ἈἨίιως. 

µαινοίµην, 50. ΠΙ5ῖ Ἡβθτος ΠΠΘΟΣ ΑΠΩΒΤΟΤΗ. 
ἸΜαπα {αππεη ομπα ἨΠατκ]απάο οί ἉΤισστα- 
γίο Ρτο γ]σαίοφιλῶν]ερετε φιλῶ τ. Ἠορῄ. 

1957. δεινῶς ἔχει Υ. ΦΗΡΙᾶ Υ. 507. 5. 
πὈϊ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ ος αγσιπηθηίατα ΊἼεπε- 
Ίαο Ῥτοροσυῖέ, εο]]. Υ. 611. 5α. 514. 518. 
639. 504. Ἠείϊςκίο οτι Ῥίασιεται Ίεσετε 
μοι. αμγιτηι ιϊλί ἐδέ εί Ίου Γαοετε εἰ ποπι [α- 
οέγε, 5εᾷ 1ρ5ο [αίείατ, νι]σαίαπι εοἀθπα 
{επάετο. Όὔδεινα Πεςς θἵπσι]α αγσυτηοπία, 
ους εἴίιο Τρμϊσεπία οοπβῖΠπτα πιπίαηε, 
ουσαιε αὖ εα Ἱπέτα Υ. 15Τ0. 5ᾳᾳ. τερείυῃ- 
ωχ. «οπέ, ΑδεΠγΙ. Αραπι. 916. 55. 

ΗΟΡΙΠ, 
1259, ναύφρακτον, Ἱ. 6. ναυτ,κόν. Ἐτορτίθ 

ναύφρακτος εδ παυηῖεας ἵπ πανῖ 5. ϱἶβ5σα 
Ἰηδίγασία5 α φρώττειν ππιπῖτε, απάε Βε]ο]. 
ΑγΙ5ίορΗ, Ἐσυῖ, ν. 564. »αυφρώκτῳ στρα- 
τῷ Ἱπίετρτείαίατ τῷ συμπεφραγμένφ καὶ 

οι, 1 γ. 

Ἔστι, ἔξεστι. 

συντεσαγµένω ναντικῷ, αΏὶ ί8τηστι ο ρετῖ- 
Ῥ]ηταςϊς εἰαςεῖς, ααοά Ίαπα Οα45αυβοπιις Ἱ. 1. 
ποίανϊε. Τριά. Αεματη. 95. Ὀς]μο]. οΏδεΓ- 
ναί: ὁ ναυτικὸς στρατὸς ναύφρακτος καλεῖ- 
σαι. ---ὅσον 441 Ῥοίεης ς, ὐωαπία πα]εῖ- 
ἐαᾶο. Ὅπλων αγπηῖς ἰπδίτισ. Ῥτο [ζἱο οἵτῃ- 
Ρ]εἴίετ, τηασίς Ῥοσῖοε ἀῑαῖί ἔηγος ΠΠ. 

110] υ]ο» 
1365. Τροίας ἐξελεῖν καινὸν βάδρον.] Όσα- 

Ησ. μονό». Ῥατηεκῖας οπηπῖπο παποτε νυ]έ 
χαμόν. Ί,ερο, αλεινὸν, ααοᾶ οδί πρααεπ- 

Πδοίππαπα το] ερϊΠείοη, δῖο ν. 1069. 
Έτοαά. 395. 13969. Ἠε]επ. 106. εί πι]ῖς 
αἰῖ5 Ἰουῖ. Ὑαἰεκεπαωτίαςδ αᾳαοᾳπο Ἱα 
οππεπάαί αἆ Ῥλμαπῖς». 1746. εἳ Ἐοϊςιίις. 
Ἠ]ίςο αιίεπα Υοῖςας Ῥταεεάεπ Ῥεπε Ῥτα- 
Ῥοπ] Ροίεςί, οἱ {οτίε ἀερει. Λαγλ1. 

Οὐδ᾽ ἔστι Τροίας Εξελεῖν καινὸν βώέρον.] 
Κλεινὸν Ματ]. κλεινὸν 4ποᾳαΠε Τουρῖας 
Ερϊςι, Οτῖα, Ῥ. 155. (109. 5. εᾱ. Τ4ρ5.) 

2ογ. 
Σαινὸν βάθρον] Όρίπιε Ἠεϊκκίις εί 

γα]εκεπατῖις [αὰ Έμαπ. 1746.] Ὑππ 
Ολατῖςς, κλεινὸν βάδρο. ὙἩΤοπεί Ἰπδυρεχ 
Ματ]]απάμς, γεχδαπα Ἠππο «οπιπιοᾶῖας 
απίοθ ργασεάεπίετα (εἰ µή σε---) εο]οςαχῖ 
Ρο55. Όήιως. 

Τροίας καινὸν βάλρον] Ῥτο καινὸν Ῥοα1σος 

]εσῖέ κενὸν, 54 5επδα, μέ τηί νίᾶσεας, 
πιι]]ο Σ ΟΠ καΐνον ΟΡΙΙΠΙΟ 5εΏσα Ιεσίευ : 
Νοναπα αιιίοπα Τγο]α 5εάεπι γοεαί Ἐοξία 
αὐῖα πηρε 1]α αχὺς αὐ Ἠετει]ε εταί εκ- 
εἶδα: εί πιοκ α Ἐπίαπαο ἆφποτο εκσίτωεία, 
Βιεία, τομέα. Ότσ έαπα αὐίείΏ φασιαηυ 
1]]απα πτΏετα ααῖς νοσατοῖ, ποπ τυ]άρο. 
ΈΘιατε καινὸν παπεαί οσηΠίπο, Ὑἱάε Ὦ8- 

Τρ 
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1965 Ἠλεῖ ὡς τάχιστα ββαρθάρων ἐπὶ χδόνα, 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΤΎΥ 

1215 
ο. 5 ΔΝ 

Παυνσαί τε λέκτρων ἁρπαγὰς Ἑλληνικὰς, 
ο) υἳ ο : / / ΄ 

Ο: τας εν Άργει παρλἈένους Ἀτείνουσί ου, 
Γ / Γ. 

. Ὑμᾶς τε, χάμν έσφωτ εἰ λύσω «εᾶς. 
᾽ / / / 

Ου Μενελεως µε καταδεδούλωται, τέκνον. 
.] ἳ Δ ι] 

1970 Ουδ) επὶ το κείνου [ουλόρμιενον ἐλήλυβδα, 19250 
η] Σε λ α΄” ., η] / 9ἡ Δ / 

Αλλ Ἓλλας, ἤ δε, κἂν θέλω, κἀν μή ελὼν 
” ι) / 

Θνσαί σε. τούτου ὃ ἤσσονες Σα.έσταμεν. 

Ἐλευβθέραν γὰρ δεῖ νι, 
“/ . ΝΔ / 

οσον εν σοέ τεΆγνον, 

1265 Νανίραπᾶϊ απαπῃ οε]εττῖππο ἵπ {θγγαΓΏ ΡατΡαΓΟΥΗΤΩ,, 

Οοπιρορεεπάίᾳαε Οτασαπίοος εοπ]ασαπῃ ταρίιις: 

Ου] πχεας β]ῖας Ατσὶς οεσ]ἀρηῖ, 

Έη νο», πεις, οἱ ἐγγίδιέπι ΄/εοεγο οταει]ατα ἀεα.. 

Ἄοπ ππε ἈΠεπο]αι», β]ία, 5ανεσίε, 

1270 Ἆος ἵπ Πας νο]απίαίοπι οοΠςσθςς! : 

φοά Οταεῖα [πιε σιιδεσί!] οαῖ οροτίεί πηθ 5ειι γο]ῖπη, 56ιι ΠΟΙίπι, 

ἸΠασίατε {α: Ίας αιίθηα το 5ΙΤΏΙΙς5 1Π{ΘΓΊΟΤΟ5, 

Οροτίεί οηίπα εαπα Ἰροταπῃ, απαπέατη ἵπ {ο εδ, Β]ία, 

τεία Ῥηηνρίωτη, Ῥγαφογίτη α- αοδορ]ο 
Έχοπεηςῖ Απησὶο (Οαγπηῖπο Τιαιΐπο ἄοηπα- 
έωπη, ααοά ορι5 πηα]ο Οοτπε]ο Νεροιί 
αὐ αφαῖθιας αιήρυίωτη,  Ώαγπες, 

Ῥοα]1σεγ Ἱορ]ῖ κενόν, νασμαση, ημοά τος- 
{ε τορριί Βατηθοίας, θά Πθς καινὸν ΠΠῖ- 
Ἠ] Ῥ]ασαί, Παατε δἷπε ἸναΠαίῖοπε οµπα Πεῖς. 
Κίο, αἰῖδηιιε λεινὸν 8., αιιοά εί ορείπηα 
απαἀταί οι αλῖ ερηείου Ττο]ας 655. Πο 
15ΠΟΓΕΙΏΗ5. Ο35 ἔσσι Τροίας ἐξελεῖν ΚΛΕΙ- 
ΝΟΝ βά3ρον. Ἱα Ἱερεπάμπῃ, ΠΟΠ καινὸν 
Ῥάδρο. Τὰ Τροίας ἑλώλια νοσαἰ Ῥορμος]ος 

. ριά Ῥ]αίατομ. 4ε Ὀϊκοτ. Απι, εἰ Αά. ος, 
δΙ. ΡορΏ. Ἐλεσίν. 1582. Βίοε Τουρῖης 
οεησεί Ερῖρ. Οπᾶσα, Ρ. 109. ϱᾱ. Τ4ρ5, 
ἐδώλια αμίθιη η. 6. 
οἰκήματα, Μορβα. 

1964. Μέμηνε δ᾽ ᾽Αϕροδίση τι] ᾿Αϕροδίση 

1π Ώος Ίοεο εσι αρρε]]ανιτη, οἳ νελεπιρης 
ἀεσιαετίμπι ἀεποίαι; εο ηαοά Ψεπετῖς ς{ἰ- 
τησ] Ρ]εταπαφο οἷηί αρεγηϊπαί, ᾿Αϕϕροδίση, 
ἁτιλῶς ἐπιθυμία. Ἠαγπες. 

1264. 55. ᾿Αϕροδίτη αλΟῖ «οΡποπηειι Ύεπο- 
ΠςἩ. ]. ΡΟ ἐπιθυμία, εαρ]ἀΠαίο νεμθππεη- 
Π, αδυτραέατ. ΤΠαῦσαι, Ώποπα Ἱππροπεπά[, 
οοπηρεςεεΏά----λέκτρων ὧρασ. Ῥτο λέρτρων 
Ἑλληνικῶ». λέκσρον Ἱι. Ἱ. εί 1Πῇ, ν. 1976. 
Ῥτο πΧογε ΡΟΠΙΗΥ, 4 εὐνὴ ν.1555. παρθένου, 

. σα“ 

σά παλοιὰ ἔδη καὶ 

4 

τε]ῖα ας β]ας, ας ἆοπηῖ νοτδαπίυχ, Ἐλες- 
παπα Ῥηαία εί (Ἠτγγςοιμοταῖπ. ΠΠορῇι. 

13267. κτείνουσι] Ὑϊπι ἀοσ ασενοῦσι: 
Ρτοβαβρϊ]τοτ. νἷά. ν. 555. 595. ᾖἹάστα Ἰς- 
6ιπί Αέἐσφατ' (ν. 1968.) Ῥτο Θέσφατον: 
ᾳαοά ορτίἁπη ϱδί, 5ἵ απαρασίας 4ΐο Ίο 
ΙἸαποδί οχο]αάῖ ἀοροθαί. Λ{αγ[, 

κτωᾶσι]) Τα ουπα Ῥατηεδίο οὐσπά τη 
Ῥυίαν]. Ἐν, Α]ά. κτείνευσι, Μιςρ. 

Ἀτενᾶσί μον] Τία επι ῬεαΗμετο, Ἠείη- 
51ο, Ἠιιρετδίο οί Ἰιροτίο Ίερο Ῥτο 
ατείνουσι, 4ποᾶ ρπῖας ορπεραί: εί στα 
Πδάθτα Αέσφατον ἀε]θο, έσφατ᾽ 5α0ίτέιι- 
εη5; σοι ίετηθ νογριις Ρτῖις 5ίατο Ῥο- 
{ασπή. Ἠαγπθς. 

1368. 9έσφατον] Εά. Βατηῃες, Φάέσφατ’, 
ααοά νεγδπη 5πανΙοτείΏ θβῇο. Μιας. 

λύσω] Νςϊ αεϊδίεσθτο οτασμ]ο ἀϊνίπο, 5ἳ 
εἶ πης ΟΡΡΟΡιετο, 14 {πετο {ταηβρτεςρι!5. 
μία λύειν οαπη ἵπ Ν. Ἡ. ν. ο. νόμον, σάβ- 
βατον (001. ν. 18. ΥΠ. 95.) γραφὴν (4οἩ. 
Χ. 25.) ν. Κτεὺ». Οὐ5». Εἶαν. Ρ. 16. 5ᾳ. 
εί Ῥα]αῖτοι. Οὓ5». Ῥμί]ο]. ρ. 16. 9εῶς 16- 
ἀαπάας, Ἠσρο οηἵπη ΠΟΙΟ ]Πῃ 1Ώ ν. 9έσφα- 
σον Ἰαΐοι. Χν. 5Ηρτα νΥ. 498. 529. οί 879. 

Μορ 
12609. χαταδεδέλωται, ] Κατεζήλωσεν. 

αγ». 
12Τ0. πὸ βουλόμενν]| Ἐ]αίβτεμας ἵπ 
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Κάμον γωέσθαι, μτὸὲ βαρθάροις ὕπον 
1975 ἝἛλληνας ὁ ὄντας» λέκτρα συλάσδαι [ίᾳ. 

Ὢ σέκνον, ὦ ξένα 

ἵ γὠ, «ανάτου τοῦ σοῦ ελέα. 

ΚΔ. 
Α 5 

1255 

Φεύγει σε πατῆρ δη παραδούς. 

ΙΦ. Οἱ γὠ, μητερ, μῆτερ᾽ ταυτὸν 
1280 Ῥέλος εἰς ἄμφω σέπτωκε τύχης, 1290 

Κοῦκέτι μοι φῶς, 

Οὐ9δ ἀελίου τόδε φέγφος 

Έη ἔπ πιο, Βατ, πο α Ὀατρατϊς 

1975 Ἐν», ααἲ δυπί τας], εοπ]ασῖθιας Ῥεχ νίπα 5ρο]ῖατ]. 

ν. Ο Βία, Ο Πορρῖτα, 

Ἠει τηο ΠΙΙΡΕΓΑΠΩ Ῥγορίθς ἔπαπη ΠΠΟΓίΕΠΙ. 

Ἐισίί {6 ραίετ, ἱαάεης ία Ῥ]ι{οπ]. 

1Ρή. Ἠειι ππΠῖ πηαίεσ, ΠΠαίΟΥ, ἴάεπι εΠΊπη 

Οασππεπ εοπγεπ]έ α{τίδηαθ οῦ {ογίαΏαΠη, 

Ἄοη απΠρΙΙα5 τηϊΠϊ ωχ, 

Ἄθαιε 5ο]ἱ5 Εῖο 5ΡΙΘΠάΟΓ. 

Ατίαχεισε, Ρ. 1576. Ἐ. ΦίερΗ. λεία γάρ 
σι ἡ πορεία καὶ κατάντης ἐπὶ τὸ βουλόμε- 

νον. Τ6ἱαη. ἵη "Ἔρωτες: ἀκρίτῳ φορᾷ πρὸς 
πὸ βουλόμενον ὤἄγων. ἨΜιιωρ. 

βουλµενον | Το βουλόμενον, ἀνσὶ σου βόλη- 
μα, βύλησιν σὴν γνώµην. Ὑἱάς 5ρτα γ. 

55. «πι. Ῥοτέμδ. 
ἐλήλνθα,]) Ἀοπ αοσοπιπποάανϊ πιο εἶις 

νο]αηία!]. βουλόμενον Υ. αἆ ν. 99. αρα 
ν. 2520. ογαί σὸ βούλεσ-αι. Ηορβα. 

1971. ἸΑλλ’ Ἑλλάς,] ἨἩερείεπάιπῃ εχ 
ρταοθάρηῦια5 καταδεδλωταί µε. Μιµδα. 

Ελλὰς, 5ο. ἔττι. ας εορΊίτηςε. Μορ]. 
1927129. σώτου] ΤώτουτΏ πράγματος, δηλο- 

νόπι τοῦ 9υσαί σε. ἸἨαγπιέδ. 
1979. 5. σούτου «ο. πράγματος, 5ς. σᾶ 

9ῦσαί σε ---- Ίος 650 ΠΟΠ ῬοδδΙπα νίπςετο, 
Ἠμῖς τοῖ ἆοροο οΏθάϊγθ. καθέσταµεν, ἔσμεν. 
Λέκτρα πί 5ηρτα ν. 13966. Οοὐ{. Ἱπίτα γ. 

| 15680. 5αᾳ. νετυα Τρηϊσεπῖα:, οο]]. ν. 1400. 
54. απι Α σαππειηποΏ ἀῑςοεά[Ι. ΒΗορῄι. 

1274. βαρβάροις ὑπὸ ] Ὀειίαιῖος «οἩ- 
εἰτιο(ῖο εδ βαρβάρων ὑπό. Μια. 

1917. Θανάτου σσ] νο Τ,εσοπιά απ ορῖ- 
ὨΟΥ, «ανώτου τοῦ σοῦ, Ιιί κει ὨΙΘΙΤΙΤΗΩ; 

αυοά ἵηπ δερίοπι Ἠϊδοο ρεπηῖς νοτςίου]ῖ5 
απαραςΠευτα 5... Ἠοεαιπῖας. Ματ. 

Φανώτου σον] Ὀτ παείταπα τεοίε 5ε Ἠᾶ- 
ι Ῥοαί, ]εσεπάιπῃα «λανάτου σὲ σΏ. ιωσ. 

Ο7 ἐγὼ «ανώτου σου µελία !] οἳ ἐγὼ µε- 
λέα, ἕνεκα σῇΏ «)ανώτου σου. "Αλλως" Οἵ ἐγὼ, 
ὦ µελέακ. λ. Παγπιεδ. 

λανάτου τὰ σΏ] απ ἨΗεαί(βῖας ϱοπ]εςθ- 
τας, ᾳιοάφιε «Ρο τεεερὶ, ΠΒορ[. 

1978. 55. (Ἠοχι15 («1 5εγ]. Ασαπη. 266. 
55.) ἀῑοῖί, Ῥτεσες (ΤρΗισεπία) οί νοςες αἆ 
Ραίτεπη ἀῑτεείας νΙίαιηααε ραο]]α. ποπ αρ8ῖ- 
ηηαςςε Ῥεϊηείρες Ρε] εαρῖάος, ---- αὈῖ παα- 
Ἰαϊβδβιη ητρῶσ! ααί παρ ένους ΡΤΟ να]σαίο 
σπα σρῷσι. Ηομ/η. 

1979. 5. ταυτὸ γὰρ Μέλος] Ῥετίρεπάσπα 
οΡΙίποΥ, ταυτὸ δὲ (ηἶφϊ τηα]ῖς γε αί Η οα(Π]- 
5) Μέλ,:, Ῥτγορίογ απαραρείατη. Λ{αγή. 

παυτὸ γὰρ Μέλος εἰ ἄμφω πέπτωκε τύ- 
χης.] ὈΌε]ε γὰρ, εἴ Ίεσε ταυτό». Ρο. 

σαὐτὸ γὰρ] 1.εσεπάιπη σόδε γάς. Ἐδι 
εΠΙπι κγσίεπ]α απαρωρίίουπα. Ὥδαιε αἆ 

Φέγγο: ν. 19852. Μιδσ. -- 
σαὐτὸ Μέλος] Ἠος «ΆΊππεΏ Ἰασυῦτε 5. 

Ίως αἀετε]α υ{τίαδαιιαο εα]ατηϊίαιἵ 46ςΟΠ]- 
πηοᾷαία ον. Ἱεσῖί σόδε γὰρ. πεπι ἴρεθ 
5οημυί5 υπ. ΒἨορβι. 

1350. Ἱπορίο Ἐτυιησις µέλος ορίπαίητ 
Ιπάῖσατε Ἠ]ς σοῃιις τετοαυπη. Θ ατο οποῖί- 
ίετο ροία]δδεί αἀπιοπϊίοπεπῃ, εοπ)ανζίαγάπα 
ΔΕίΟΓΕΠά ΠΠΩΙΔΠΗ οροτίετε ἀἴοετο ἆθε 5ε 
1ρεο, 58 Τετεῖρις Ἰοᾳμί. Ἠορβα. 

1381. Ἐοτπιυ]α ἴ]α Ίάσεπα 5. «ρ]επάυ- 

Ρρ09 
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Ἰω, Ιώ: νιφοβόλον 
Φρυγών νάπος» 

1255 Ἴδως τ ὄρέοιν Πρίαμος ὁἃι ποτὲ 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΤΈΥ 

1295 

Ῥρέφος ὡπολον ἔξαλε, 

Μητρὸς ἀπόπρο νοσφίσας, 

Ἐπὶ μόρῳ «ανατόεντι» 
Πάρι», ὃς Ἰδαῖος. ἸΙδαῖος 

1990 Ἐλέγετ, ἐλέγετ εν Φρυγῶν πὀλει. 1200 

" Νήποτ᾽ ὤφειλε τὸν ἀμφὶ 
λ ’ / 3 

Ῥουσὶ (ουκολον τραφεντ 

Ἠει! Ἠοαι! πῖτρδα 

ῬΗτγσιπα ΏΘΠΙΟΓΑ, 

12585 

Ιπ[απίθτη {θπογάτα οχροσιῖέ, 

Α. ππαίτο Ρτουυ] αππαίθατα 

Αά πποχίρπα Εαπεείαπα 

Ῥατῖπ: αυῖ Τάεας, Τάστις 

Ναπαιατα οροταῖτ Ο, εἴτοα 

Έουες Ραρ]ουτα εἀιισαίαπα 

ΤΟΠΙ 5οἷῖς πο Απηρ] Τι αἀξρίσθτα, ῬΓΟ ΠῃΟ- 
εἶ, φαΐ οσί αριά Ττασίεος ία. 8ἱ6 5ι- 
Ρτα ν. 1918, 1950. βλέπεν φῶς ΟΕΕΙΙΤΕ- 
ναί. Ἐούεπα τεὰῖί Ρῃγαςῖς σὸ φέγγος ἆἀε- 
λίου βλάέπειν Ρο νῖνοτο. Ο. Ἠεεις. 250. 
Βίος φέγγος 9εΏ εἰσορῶν, Ότεςί. 10324. Ίἴεπι 
ἀκτῖνα κύκλον 3 ἡλίου προσόπτεσθαι, Ἠθ- 
ουδ. 413. ἍΗορ/Π. 

1985. 5». ἈΝεπιις Ῥητγσία νοςαέχ νιφο- 
βόλον, πϊνο ἰδοίατῃ, απεπιαάτηοάυτα Ῥατ- 
Πᾶδσις ῬΏΠΦΠΗ. 915. Οιοἆ αιίεπα αἆ Ῥα- 
τιάσπα αϊποαί Ιπ πποπίε Ἰάα εχροςίίατη, 
Υθπα ΟΠΊΠΕΠΙ, Ρ. 126. ασεειταας Ιπ ποῖῖς 
εχροσυΐπωι5. Έπα αιίεπη Γάσωυπα Εαῑςςα 
νοραίαπα, ααοά ααϊάθπι Ώοπ]θῃ {αεῖ]ε αἩ 
Ἰάα αεοῖρετε Ροέπεταί, ΠιΙδαπαπα ἀῑδετίε 
πατταίατ, Ὠος 5οἶπιας, έπος {επιροσῖς ευτῃα 
Ῥατίάϊς ΠοΙΠεΏ Ἠαμιῖςςο. Βεομπάυπα Ἠε- 
Ρας. ὃ. Ρ. 594. α[ῑααῖς βΠοταπα Ῥπαπηϊ 
οἵο νοτο νοςαμαίέαγ. ἔβαλε ---- πίτα οἰκίζειν 
αἀλρειυγ. ᾿Απόσπρο, πόῤῥωνεν, Ἡ. Β8εβο]. 
Οτοςί. 1455. ἍΠΗορβι. 

1987. νοσφίζειν σινα] ΑΙΠΡΙ ο5ί αἰἴααεπα 
ἀοίγαιάατο, τιέ Ἐ]ο». 66. Α]οει. 44. 
5εᾱ Ἡ. ]. οςξέ ἀεροτίατε, αππονετε αί Ἠε]εῃ. 

1Τορ/π. 64]. 

Ἐῃ πιοπίος Τάα., υὈϊ Ῥτίαπαας οἰίτα 

Ὠιοεύαεας, ἀϊοεραίας ἵπ ατοο Ῥμγγσυτη. 

19890, Πάρι», ὃς Ἴδατος ἐλέγετ ἓν Φρυγῶν 

πόλει] Ἐκ Ὠος Ίοσςο υΙάείιαχ ποππεη Γατί- 
45, ἆπα ἵπ Τάα πιοπίοε οἀμσσραίατ, Τάαρις 
Γαΐςςα; Ἱία ποπιρο απ νοςαραπί ΒΗτγ- 
σο5, αι Ετιαπηϊ Βαπα Ἰσπογαραηπί, θεά 
Ἠος πο αιιδίπη α[ΠΤΠΙάΤΕ, ΟΠΠ ὨΕΠΙΟ νθ- 
ἔγιτω 1 ἀῑσαί. ΊὮε Ἠ εειΏα Υετο 80Πη- 
πῖο, ἀἆθαιο Πλας ριεπί ἵπ Τάα πιοηίο ϱχ- 
Ροβοπς, ἀεαιε εἶας οἶτοα ἴγε5 ἀεας Ἱι- 
ἀῑεῖο, νιἀο Ὠατοίετι Ῥητγσίαπα εί (οἶι- 
ενατη, Ἰ Ῥοέπιαίε 4ε Ἠαρίιι Ἠε]επα., είς, 

Ἀαγπε». 

1299, βουκόλον] Ὑ. 5Ἴρτα ν. 180. 7]. 
675. 5ᾳ. εο]]. 6. ἨΗορβι. 

1998. οἰκίσαι] Τ,οσοπάιιτη οἰκῆσαι. ΑΠο- 
απῖ ἀῑεεί Ῥοΐτα, Ῥτίαιηπη Ῥατίάϊ Τάαπα 
(ππαιαπα ἀοπηϊοι απω ἐπυΐς5θ. (οηβίγας- 
Πο οαἆετα εσί, αι; ἵπ Ὠ]5 Ῥςευάο-Τ,ιεἵα- 
ηῖ: ὃς σοιάδε ἔτλης, οἷκ µήτ: σὲ παςέειν, 

μήτε ἐμὲ ἰδέσθαι ὤφελε. Όε Ώεα Ὀγτα. 
λ{ιως. 

Τπαρχοβαί Ἠιιδστ. εοπ]εοίμταπα Ἐταποκ. 
αἆ Απάτοπι. 995. αδί ἴάεπι ατριπιεηέωπη 
Ροξία πορίτο αασϊαίιχ. «Ἠεοῖ. 

οἰκίσαι μΐπατι πηπφαπῃ Παδίίαφκοι. Θα 
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᾿Αλέζανδρον οἰκίσαι 

507 

᾿Δμϕὶ τὸ λευκὸν ὕδωρ, ὅδι κρῆναι 
Ίδυμφαν κενται, 
Λειμών τ' ὦνδεσι 
Θάλλων γλωροῖς, 

12986 1905 

Κα) ῥοδόεντ΄ νεα ὑακίν- 

γινά τε «εαῖσι δρέσευ. 

1200 

Δολιόφεων Κύπρις, 

Ἔνδα ποτὲ Παλλὰς ἔμολει καὶ 1510 

ρα 3, Ἑρμᾶς 3 ὁ Διὸς ὤγγελος, 

Ῥατίη Παδϊέαςςο, 

Αά αυας Ππχρῖάας, αὈ] {οηίέες 

19956 ἈΝσπαρμαγιπα 1ἵ 5Ώέ, 
Έτ Ρταίαπα Ποτίριας 

Ἐ]ογοπς νυἰτιά(δις, 

Έε τοδεῖ Ώοσο», Ἠγασϊπ(πῖᾳαθ 

Ώοδαῦις ἀἆοοργροπα!: 

1300 

Το]οδα Ύοηπυς, 

Ομο αποπάαπα γεηῖς Ῥα]]ας, εί 

Έι απο, εἰ Μετουγῖας πιηοῖι5 ο ονίς, 

τοσίθ, Εοάσςπι Ἱποάο Ιπνοηῖθ5 ΑΠάΤΟΤΗ. 

995. ΠΗορ/ῃ. 
1994. 55. απ Ίουις, αδῖ Ῥατῖς Πέοπα 

Ώδαχυπι ἀΙ]αάϊσανεταί, αοεηταῖας ἀρδοτὶ- 
Ὀἴέωτ. Ώε ἵρδα Πίο Ώοδαγυπα, Ιπάϊείοιιε 
ἔοτπια ν. 48 5ωρτα, Υ. 537. εκρ]απαγ]- 
τηµ5, απίδις αἀάας νο]πα ἨεευΡ. 640. αί- 
ηαε Οο]α(μΙ ταρέυπη Ἠε]επα, ὅ9ι, ὅπου. 
"Ὕδωρ οτπαίυχ ερ]]είο λευκόν Ῥτο «ιο 
οί Ἱαρίπηις ἀργυρέον Υεὶ ἀργυροείδες, . 
αἆ ν. 759. Ουιοά αἆ οί Ἠοτάτῃ Υν. 
βἰῑΠπεί, Μιςστανῖα5 Ρο οἰκίσαι τηθνι]ί ]6- 
σοτο οἰκῆσαι, ααοπίατα αλοφαῖω Ῥοεία ᾱἷ- 
οειθί, Ῥτίαπιατα Ῥατίιάϊ Ιάαπά (βπιααβπα 
ἀοπιϊοΙίιπι αἴριίδςθ, ααοά αυἱάθπα παϊμῖ 
ΠΟΠ Πα ν]ἀείατ. Οτατ εηῖπῃ ΠΟΠ πεσ]ῖσα- 
ΤΩΣ5 αίεταπῃ εἰγπιο]οσῖα Ῥατίθηι, αιοά 
56ρο Παπ αριά Ῥοδθία ΏΕΘΠΙΟ Ὠεεεῖί ὃ 
Ῥοϊαθσῖας ορίπαϊατ, ϱχο οἰκίσαι δ5οτῖρεη- 
ἀύπῃ 6556 οἰκσίσαι, ἶπαπι ὑιδιῖοιις «41εμ- 
απάγιπι πιοτι Γιἱςδεί πιἰεγἰσογαϊία οοπηγρ{επιί5, 
αέπιαπι πιο Γιῖσεί «4ἰεπατιάτί Πιϊδεγίιδ. 
Νοπ ππαἰε,. ΙΙ οπίτα Ῥηρι]οις 1ο Ῥα- 
τιάεπα εχροδιίαπα πηϊφειϊσοχάία τηοῖα5 5115- 
τ1δδεί, Ὠπυπαυαπα ἨἩἨείεπαπι ταρι]θοεί. 
Ίάεια Ὑ. Ὦ. ποίαῖ, σὸ σραφέντ ε5δε αἆ 
Απίεοεάθης βουκόλον ααμεπάμπη. Ηορῄ. 

2 

1396. Δειμών σ᾿ ΑΝΘΕΣΙ Θάλλων χλο- 
ροῖς, Καὶ ῥρδόεντ᾽ ΑΝΘΕΑ] 'Ῥοδόεντ) ἄνθια 
ΒΗΠέ γοδΦ. "Ανδεσι οί ὤνθεα ἴαπη ρτορθ 
Ροβῖία, 5αδρθεςίΏ 6556 Ῥοβδεηΐ, ἵΠ 41ο 5οτῖρ- 
{ογ8. ΠΜαγ. 

Λειμών τ’ ἄνθεσι Θάλλων χλοεροῖς, Καὶ ῥο- 
δύεν ὑακίνθινά σ᾿ ἄνόη Δρέπειν θεαῖσιν.] 

Ἐχτυπεξίας οἆ Ἐυπρίά. Απάτοπιας]μ. 999, 
2ου. 

Ἐηδῖ «αδρθσίυπῃ ν]άετῖ Ῥοβδΐΐ, {απ ργορε 
Ῥοβίία ϱ556 ἄνθεα εί ἄνβεσι παει Ἰεοίῖο 
πη]ηῖ ηοη 655 υ]άείαχ 5ο]Ηεϊίαπάα. 

Μορῄι. 
1998. ῥοδόενσ᾽ ἄνθεα] Ἰμεσεπάππῃ, τ- 

Ροεήοπίς ναπάα οαµ5ᾶ, ἄνθεμ', Ἱ. 6. ὤν- 
Όεμα. Ῥιπά. Οἶγπαιρ. ΤΠ. απᾶσα. 4. 

Μιας. 
1998.5, Τί ος νοαµδι5 οοπςα(υῖ ἆἀ9- 

Ῥετο ρυίαί ἨεαίΠῖμς: 

Καὶ ῥοδόεντ’ ἄνθεα ὑαμήιά. ἀβείγ]ιοις ἐείτα- 
ΠΙΕίΘΓ. 

Ραθΐ5 απαραίῖσα. 
Δεείς, 

ΑΠΡΙ ῥόδεα [ ἨἈΠεά. 867. Πορ/π. 

1999, δρέπειν οἳ δρέπεσθαι εδί ἀεοειρετθ. 
γεπις αιίθτα γοσαίιγ δολιόφρων (μαίθιιι5 

Τε Φεαῖσι δρέπεω. 
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Α μὲν ἐπὶ πόδῳ σρυφώσα Κύπρις, 

ἵΑ δε δορὶ Παλλᾶς» 

1205 

Ἐὐναῖσι [βασιλίσι, 

Κρίση ἐπὶ στυγνὰν, 

/ κ / 

Ὥρα σε Διος ὤνακτος 1915 

Ἔρη σε τᾶς καλλονᾶς» 
Τ ΔΝ δὲ Ν. / / Ἆ 

μοὶ δε }άνατον» ὄνομα μεν 

1910 
.. αν 

Φέροντα Δαναΐδαισω, ὦ πόραι. 1220 

ΧΟ. Πρόβυρμά σ' ἔλαξεν Αρτεμις πρὸς Ἴλιον. 

Ῥοπι5 ααἰάεπα αμοτρίθης νεηπυςίαίε, 

Ἠαςία νοτο Ῥα]]α», 

1505 Ίαποφιαο «ονῖς τορῖ5 

Περ!» πυρί15, 

Αά οἀϊοδατω Παάἱσῖατη, 

Έ «οπ{ρΠ{ΙοΠοπη {ΟΓΠΠΕΕ : 

Ωιιοᾶ πα μῖ α]άθτα ποτίθπη, ΏΟΊΠΕΠ νετσ 

Αβοτι Ὠαπαῖς, Ο Ῥιαε]]α.. 

Οιο. Ὑϊεύπιαγαπη ρηϊπη]έίας αεορῖ: {ο Ὠίαπα εχροά[οπῖς αἆ Ἠίαπῃ, 

ἀοἶοςα ΑΠΠΟΤΟΠΙ αοσθηά!έ οί {ταιιάε ριε]]ας 
οι ανοπίρας ἠαησήί, οἱ αποπίαπα ριε]]α 
ευπέ ὀο]οςα οἱ ἀιτε. Ἐούεπι πιοάο νο- 

οαίαχ ἨΗἱρρο]γί. ν. 1598. ΑΙΡΙ 4αοφιθ 
ἀῑσέιν δολρσλόκος (ΒαρρΗ. 1. 2. Ἐτιποκ. 

Απαὶ. Ῥ. Ι. ρ. 54. ΟτρΗ. Ἠγππη. 54. 9.) 
δολόμητις, πανοῦργος, ἃςο. --- ἈΠογοιγῖατα 

πυπίατα ον, αἱ οπηπῖπο Ώ6ογτΏ, αὐἴπ 

οίίαπα Ῥοχ5οριοπες ποπηϊπατί, τες εσί {Τ8- 
Ἰαάΐα. Ἠορ[ῃ. 

1900. 8. ὃ. Απάτοπ, 274. 55. 
ΠΜορῇη. 

1509, Ἠϊς νοιδας 1ηπ ἆπο ἀῑνιάαίτ : 

Ἠνα 3 Ἔρμας ος 

“Ὁ Διὸς ὤγγελος. 

εροπάαῖοι5 ἀϊπιθίογ. 

Ροπίπεπιάπιεγ]5 {τοσ]αῖσα, 

ΠΠεαίή. 

1502. Ὑεπις ἀῑσοίαχ δαρετὺῖεης πόθω, 
1ΠΟΓΟ, 41ο οΠΏΠο5 ἆἀθο5 ἆἀεαδᾳαε, Ἠοπηῖ- 
ΠΏοδαας εἰ απἰπιαίία Ιποεπά. Ἐταείρυα 
οἷας τοῖ εχοπηρ]α Ἠαὺος ἹπΙπο ἨΗΙρρο]γᾶ, 
ν. Ἰ---θ. οίᾳαο Ἠγπαπί Ηοιηστῖοϊ ἵπ Ύεπθ- 
ΤοίΏ, 1 ο αρίτοτ, τί Ἰαείαπίοτη ϱα ἀε το 
νΙπάϊσατοῖ, Ἰη ε]ι5 ΑΠΙΠΙΟ ΑΠΙΟΤΕΙΙΠ οΓσα 
Ἠοπαίπθπη, Αποηΐσεη, οχεῖία»5δο ΠαΤΤΑΙΙΓ. 
δ6ρυ (Παρία) Ἱηδίσπε οι Ῥαἱαάΐδ, εα]α5 
πηοία, ειπα ο ο ονῖς οαρῖίο ατιηαϊα Ῥτοστες- 
5α {μΐῇφφεί, ΟἼγπιρας, αίᾳαο ἴειτα οί πατε 
εοπευ{{εραίιτ. ν. Ιωπεῖαπ. Ὠϊαίος. Ώεογ. 

5. οι Ἠγπιῃ, Ποπετίοιπα ἵπ ἨΠποεγναπη. 
Πορ/π. 

1500. Έτο Ηρα σε τηα]]οπι δὲ. Ἠεοί. 

1206. 55. «απο, απαίεπιις ο5ί πΧΟΥ ὦἆο- 
νῖς θαπηπηῖ οί τορῖπα ἀεοταπ, αροτρίτο 
ἀἰοϊίαγ εὐναῖσι βασ. Καλλονή, Ἱ. {. κάλλος. 

Μορ/ῃ. 

1507. Κρίσιν ἐπὶ στυγερᾶν, Ἔριν πε σᾷᾳς 

καλλονᾶς, Δαναΐδαισο ὄνομα μὲν Φέρονά, 

ἐμοὶ δὲ θάνατον, ὦ κόραι. Ἐτιυποκίας αϱῖ 

5µρτα. ΛῬογ. 

1509, ὄνομα μέν] 0ο. Ἑ. Ο. νι 

αἰφμῖά. ἨὉ. 15068. Ῥτο "Ἡρα σε πιβ]]επα 
δέ. Μαν. 

Ίπ ορρορϊΠοπίρας πυΙπαΙαπΙ ποη ΡΓᾶ- 
οεἀῖί εα Ῥαχς, ααξ μὲν εοπ]αποίμτα Ἠαβεί. 
1,ερεπάαπη ΙΡ: : 

Ἰ]αίοί 

Δαναΐδαισιν ὄνομω μὲν 

Φέροντ᾽, ἐμοὶ δὲ άνωτον, ὦ χόραι. 

Μιςρ. 

Ἐμὸ Σὲ 9άνατον, ὄνομα μὲν φέροντα Δα- 

ναΐδαισω] Νοπ Ἠῖς Ἰαιάο ΑΕπιασα Ῥος- 

(ατα, «πῖ πονοῖο ααῖά παραταχ 4θ μὲν 6ί δὲ 
απηςπημία(ἶ5, οἳ αιιοᾷ φέροντα Ροπᾶίχ ΡΤΟ 

φέρουσα. ὉΌϊ πωϊμῖ νἰἀθίαχ, τὸ άνατον 
. ... ΄ 

Ῥοπίιωχ Ῥει αρροδίοπεπα αἆ "Ἔσι, εί φξ- 

κ ών, 
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Ι1Φ, 'Ο δὲ σεκών ὧε τὼν σάλαιμαν ν, 

“ῷ μήτερ, ὠ μῆτες, 

Οὐχεται προδοὺς ερήμου. 

1915 ”Ὢ δυστάλαιν ἐγὼν πιαρὰν, 19256 

Π,κρὼν ἰδοῦσα δυσελέναν, 
Ὑ 

Φονεύομαι, διόλλυµαι 
- ν] / 

Σφαφγαίσιν ἀνοσίοισιν 

᾿Ανοσίου πωτβός. 

1220 Μή οι ναων γαλκεμιδολάδων 1950 

1Ρή. Α: απὶ πῃε παδεταπα σοιῖί, 

Ο πιαίετ, Ο πηβίες, 

ΑΟΙε, ρτοάθης πε ἀθδοτίατῃ. 

1515 Ο πο πηΙδεταΠ], 4. 46ΘΙΡαΠ1, 

Αοθτβαπῃ, ας Ἱηζαμδίαπῃ Ἠείοπαπα νΙᾷ1, 

1πίετβςἶοχ, Ῥοχθο 

Ἱπηρῖα οσἆᾳ 

Γπορῇ Ῥρααῖς. 

15320 Ἀεαιιαααπα παμῖ πανίατα ατεῖς τοῖς η ΠΙΑΓΙΙΠΙ 

ρονσω οοπεοτᾶαί ΕΙΤΏ «άνωτον. Τὸ Υετο 
μὲν Ῥοπϊ ῬΤΟ μέντοι, Υ6] ὅμως, Ἠαιά ἀϊβι- 
{86ΟΓ. Βαγπεδ. 

1909, 5. Ἐτιποἷ. Ἱ. ]. ία εχηῖουϊέ, έ 
«ηςρ]σαὈαέιτ ἨΤαςδστ. Ἀεο. 

Ῥτο νι]σαία Ἰεοῖοπο ἐμοὶ δὲ οάνατον, 
ὄνομα μὲν 

φέροντω Δωναΐδαισιν, ὦ χόρω:, 

πηα]αῖ Ἠιςστανίατα οἱ Ἐτιποκίαπα 5ο/1 
1η τορθηδίοηο {θχέας. ΤὨοηίῖηιιο ὄνομα ᾱἷ- 
οἳἵ Ρεο κλέες τες οδί ποία. ΟΠοσα5 Ροτ(παπι 
Ιποοπηπηοᾶᾳ 5ΕΓΠΙΟΠΕΤΑ Ιπίετρε]]αί, ααοά 
Ίαπ Ῥεπε οὐὔδετνανΙί Ἠεϊδείας Π. ]. 

ΠΜορῄᾖι. 

1911. Πρόθυμα, ἃςο.] απ αιοά ν. 
πρόθυμα αἲϊπεί, εἰγπηο]οσία ἆοσθίέ 655ο 
4, ααοᾷ απίε 5αετῖβεῖαπα νΙοππαταπα ο{- 
{ργαίυτ.  ἨἈΝΙΠΙΙΓΙΠΙ 5οἱθραπέ ἀῑῖ5, αηίε- 
αααπα υΙοίππαπα Ιππππο]ατεπί, ἴπας αἲ- 
αις Ῥ]αεθηίας ϱ {41Γ6’ οί {αγῖπα αιιξ Τηε]]α 
ευρασίας, (ψαιστὰ, σόσανα, πέλανους,) οἵ- 
Έεττε, αιιῶ ΙΠδίατ ρτα]αά] 5αοτιβοῖϊ εταπί. 
ΒΟΠο]. αἆ ΑγίΣιορΙ. Ῥ]αϊ. ν. 660. προθύ- 
ῤόνάμση σηµαίνει τὰ προκατάρχµατη, ἢ σὰ 

πρὸ σῆς «υσίας γενόµενα ουμιάματα, ᾖἦ 

πλακοῦντια. Ὑά. Όαδαυροπ. αἲ 1. Ἱ. 
Ἱθππααε Ἐιδίοτυπα, αυ ΙΙ ἀεεοπιρὶ ναί 
αετϊΠοίαπα ραιροχίοταπῃ, ααοά ρ]αοεπέῖ5 

ἰαπέατη, {αττο πποΠίο, Έπατο οί ςἰπαϊ]ίρις 
Ἠραπαϊηῖρας νΠοτῖρας οοηδίατο σοἱεῦαί, 
π]]α γϊοείτης» ππαζίαάοπθ 5αςσθάςηίο, 

1Πορῄ. 
1516." δυσελέναν,] Ἠαο εκ Ἱπαϊαεοπο 

Ἠοπποτῖ 5υπέ ἀῑεία, φῖοιέ Ί]ε ΤΤτάριν δύσ- 
παριν νοςαί. Υἱάε, αιῑαξ πος αἆ 5αρῥ]. ν. 
59. εί Μεάςα: ν. 618. οί Ότεςι. ν. 165. 

Βαγπεδ. 
δυσελέναν,] Ὁε Ἠοιηεγυς ἀῑοῖε Πάρις δύσ- 

παρις---Ἱη{ααδίαπα Ἠε]επατια. ΑΠΡΙ Ἠο- 
πηθτο ΤῬασῖς ἀῑεῖέαχ Αἰνόπαρ:. Ν. Ε- 
είαίἩ. αἆ Ἠοπῃ. Ρ. 979. Ο. εᾱ, Ώοπι. 

Μορᾖι 
1518.5. Σφαγαίῖσ», ἃς.] Όπαπα ἵαπ]- 

Ῥωπα εββοϊαπί Ἠἱ ἄπο νετ», Σφαγαῖσιν 
ὠνοσίοισιν ἀνοσίου πατοό». Εί Ρτποεἀεπίος 
ἀῑνίάϊ ροβδαηί, Πικρὰν ἰδοῦσα δυσελέναν Φο- 
νεύρμαι. Διόλλυμαι Σφαγαϊσι-- πατρός. Βθά 
Ἠεο Ἱποετία 5ιπέ: πει αμϊδαματα, ορῖ- 
ΠΟΣ, πὰΠςο Ροΐε5ί αίἩτππατο, α πιοάἵβςα- 
ἄοπα Αιοίοτ εα αεΠαιιετῖς, εί ΙπΠΙπΙετα 
αἰἷα ἵπ πηε]εῖσσοιι επογίοϊ5,ααας ἵπ ἀϊνεισα 
ΥΘΤΣΙΠΠ σεπετα {αε]]ε τοάΙσί ρο55ιηέ. 

ΜΗατᾖῦ. 
1590. χαλκεμθβολάδες. εί χαλκέμβολοι 

ἀϊουπέασ Πανες αγαῖς τοῖς Ιπδίτιςῖςο, 
ἔμβολον οπῖπα εταί τοδίταπα 6 Ἠσπο ααϊάεπα 
εοπ/{ 8ο 5εά ὤτε {θοίππ, ααοά α Ὠ]ο- 
ἆοτο γοςαίυτ χάλκωµα νεῶν. Θπαπίαπα 

Ῥρ4 

. 
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Πρύμνας ὧδ Αὐλὶς δέξασναι 
Τούσδ εἰς ὄρμνους, εἰς Τροίαν 

Ὄωφελεν ἐλάταν πομπαίαν, 
ΝΑ 3 / ᾽ . ος λ 

ΝΠησ αἀνταίαν Ευρίπῳ πνευσαι ποµμπαν 

1905 
λ ”/ / 

1906 Όευς, µειλίσσων αὐραν ἄλλοις 
/ -- ; 
Άλλαν 3νατων λαίφεσι χαΐρει, 

-- Ν / .- 

Τοΐσι δὲ λύπαν, τοῖσι ὃ ἀνάγκωαν. 
-- . . .. Δ / 

Τοῖς ὃ' εξορμῶν, τοῖς δὲ στέλλεν, 

Ῥιαρρες Ἠῶο Αι]ῖς οχεῖρετε, 

Τη Ἠος Ῥοσίη», εἱαδσπα αἆ Ττοαπα 

γεπετο ἀεςιπαίαπῃ, ἀερι]ε, 

Νες παν]σαίἴοπετη Οταςῖς οοπίτατῖατα ἐπ Ἐιχίρο 5Ρίχατθ 

1925 αρίέες, εοηνετίεης αὐγαπῃ α]ῑῖς 

ΑΠαπη νε]ῖ, Ποπιίπαπα σαιάἴαπη, 

ΑΙΙ5 αμ]άεπα ἀο]οτεπῃ, α]ῖς νογο παιι[γασ!ῇ, 

ΑΙΗΙ5, έ Ῥοτία φοἶναπί, α]ῑῖ, τ{ νο]α ἀεάιασαπε, 

ο αἱάεπῃ 5οἷο, θ6ὁ ἔππροτε, 4ο απο Εῖς 5οχ- 
ΙΠΟ εδί, ΤΟΣΙΤΑ παν]άτῃ Ἱπεοσπ]ία εΓαπί, 

Ἠοππετας πῖ] ἆε 5. Ῥΐδεις εκ Τία]ία 
οπαπάας Ῥγίτηις ϱα Ἰηνεπῖςςο ἀῑςιίατ. ὗ. 
Ῥ]η, Ἠ]ριοτ. Ναι. ΥΠ]. 56. Ωατο Ετ]- 
Ρίάθπα αἆ 5υα ἴεπιροτα τεδρεχῖ95ε οχἰςιῖ- 
πιαπάωπη, αιιοά εί α)θῖ οὔδεγνατε ειπε. 

Πορ/ῃ. 
1599. 5. εἰς Τροίαν] ἙῬατηεεῖιις εἷς νε- 

Πέ: αἴπαπι οἴαδδεπι ΦΔεσιπάο υοεπίο αἆ 
Τγο]απι τεεία πηϊκῖβε. Ἠεαιμῖις εἰς 
Ἴροίαν ἃ 564. ποµπαίαν ΡοηᾷΘΤΘ ΠΙΟΠΘΗ5 
τοάάΙέ: {πι ]ιον ψοτίι» εἴαδεεπι Ττγο]απι υετ- 
55 ἀεδίϊπαίαπι. Ὦε ν. ἐλάτῃ, ν. 5αρτα ἂά 
ν. 174. Πορ. 

1534. πομπὰν Ἰάθπα να]εί, ᾳιοά ἄνεμον, 
νιά. 8ωρτα ν. 2553. Μιςα. 

ανεῦσαι 5ρἰταπάο Τεοῖςεοί οΙΥ5ΙΤΗ, 5. ΥοΠ- 
έαπα Ιπωπηϊςῖςοεί, «ορίου επῖπη ο5ί ἀοπηῖ- 
ημς {οᾶας παίυτα., αλβῖ νοπᾶ ρεπάεπί αὐ 
4ο]ο. Ὑ. Ἠοππετ. Ο4. κ’. πε. Πορ/α. 

1536. µειλίσσων] 1,εσεπά τη εἱλίσσων, υί 
γεοείο Ἐντνηϊέας, ο]ὰς τε]ίαιιας ἵπ Ώυπο 
Ίοσσπι οοπ]θοίιγας πιοκ ΘΧΡΟΠΕΠΩΙ5. 

Λ{μσα. 
Ζεὺς µειλίσσων αὔραν ἄλλοις Αλλην] Ὑἱάε 

αδρατ. βήρΗπΙ Νοίας ἵη Ἠμης ]οσυτω θέ 
η γεσδυπῃ 1650. ἍΆαγπον. 

1535. 55. Τία Ώσο 5υρρ]επάα οί Ιπ{ε]]]- 
6επάα οεηςοί ΑΡτεςεἩ. ΠΠ. Τμας, Ρ. 669. 
Ζεὺς µειλ. ἄλλην αὖρ. ἅλ. 3ν. [σος μὲν 
ὥστε] χιαΐρειν λαίφεσι" σοῖς δὲ [κατὰ λύπην 

[τοῦτο ποιῖν'] σοῖς δὲ ἐξ. [κατ] ἀνώγκην: 
σοῖς δὲ στέλλειν [ναῦν, ΔΔΟΓΠΑΤΘ θὲ ΙΠΦίτιετο, 

αυ, Ιη{ε]]εςίο ἑαυτοῦὺς, αοεϊηροτο 96 αἆ Ρτο- 
{εεΙΙοΏΘΠΙ] τοῖς δὲ μέλλει, ἨΘΊΠΡεΕ σαῦτα 
ποιεν. ᾿Εξορμῶν ναῦν ἀοοθί 556 ΏΒΝΘΙΗ 9. 
πη]σαπάο ε Ῥοτία θἀμςργθ. 

Ἐκ αιαίµοτ νοετοῖρας αωίπαυο ἀαοιφ]ι- 
«05 οοπβεῖι ἩἨσαί]. εἷς : 

Μήτ) ἀνταίαν Εὐρίπῳ 

Πνεῦσαι πομπὰν Ζεὺς, µειλίσσων 

Αὔραν ἄλλοις ἄλλαν νατῶν 

Λαίφεσι χαίρει», 

Τοῖσι δὲ λύπαν, τοῖσι ὃ ἀνώγλωνε 

Ἄρεί.. 
1595. µειλίσσειν αυίεπα ο55οί ἀσπηι]οεγς, 

Ῥ]ασατο. Ῥτοίθοίο παηῖ ρ]αςεί εἱλίσσων, 4µ8Τθ 
ἵπ {αχίωπη τοερρῖ. Ὦε Ετίρο, ν, 5αρτα αἆ 
ν. 1. Ἠαο 5εηίεηίῖα, «ονεπῃ 5οΗξαπα 
ο]]5 ]αρία, α]ῑῖς Ῥτοδρετα Ἰατρῖγῖ, ος 866ι1Π- 
ἀῑς νοπ{ῖς ρτονειετε, 1]]ος αἀνοταῖς πποτασῖ, 
αίᾳαο Ὠας τοτατω νῖοε» Ῥοτροίιπο ᾳποάατα 
5ιιοσθςδα αἰογηα τα Ίτο εί ταάῖτε, 5αερῖας 
αριά Ὑείετες Ῥοδΐας, Ἱπρεϊπαί Ττασίους 
Ἰεσίτατ. Ὑιάε Ῥιπάαταπα Ῥγῆι. ΤΠΙ. αἰ- 
αυε Ρορμοε]. ΤταςΒίη. ν. 126. 9ᾳᾳ- εί 125. 
54. «Ἠορ/π. 

1996. χαίΐρειν,) Βί νετα ε5ί ]εείῖο, Ροπῖ- 
{αχ Ῥχο χαρμονὰν; εσίᾳαε εοηκίταςίίο: 
εἱλίσσων αὔραν, ἄλλοις Ἀνατών λαίφεσι χαρ- 
μονὰν, σοῖς δὲ λύπαν, τοῖς δὲ ἀνάγκαν. ΤΥΙ- 

νυΙέας Ιοσιπῃ εἷο οοης ές: 
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Τοῖσι δὲ μέλλεν. 

19250 
α” ΄ / 

Ἡ πολύμοχ»ον ὦρ 

61 

Ἡ πολύμοχ»ον ἁμερίων : 

Χρεών δὲ σι 

ΧΟ. Ἰώ, ἰω. 
1336 Τοῖς Δαναῖδαις τιθεῖσα Τυνδαρὶς Κόρω. 

ΑΙΠ5 νετο, τὲ ΠΙΟΓΕΩ{ΙΥ. 

Ἄοηπε Ισίίαχ οα]απηϊίοδαπῃ οδίσεηις, 

Ἄοππος οβ]απ]]ξοςΙπῃ πποτία]τη, 

Ἐαίαπα νετο ααυῖά 

Ἠοπαπῖρας ἀῑβῃεῖ]ε {ο]εταία 5 

1565 Οταςῖς αΠετεῃς βΠα Τγπαατῖ. 
Μδετεί τηε απ]άθτη ἐπὶ, ας οα]ατηϊίαίοπα τηα]ογατΏ 

΄ 

Μήτ᾽ ἀνταίαων 

. / 
ην ΎΕνόςν 1940 

/ 3 . 3 .” 

Δύσποτμον ἀνδράσιν ἄνευρεῖν; 
/ / / ᾿ / 

μεγάλα πάγεα, μεγάλα ὃ ὤχεα 
1945 

λ μ. ” κ -- -- 

Ἔνω μεν οἰπτείρω σε συμφορᾶς κακὠν 

(ιο. Ἠειι, Ἠεα ! τιᾶσηας εἶαᾶςς, πῃασπος οῖαπα ἆο]οτος 

᾽᾿Αρδεάσι δύσποτμον ἀνευρεν; Ρ8ταπηῖασυς, 

Σ7εαίη. Εὐείπω πνεῦσαι πνοιάν. 

Ζεὺς µειλίσσων (εἰ εἱλίσσων) αὔραν ἄλλοις 

ἝΑλλων Ἀνωτῶν λαίφεσι χκέρει, 

Τοῖσι δὲ λύπαν, τοῖσι δ ἀνάγμων. 

Τος δ᾽ ἐξορμῶν, τοῖς δὲ στέλλειν, 

Τοΐσι δὲ μέλλει. {Μιερ. 

Λαίφεσι χαίρει] "Ὥσσε χαΐρειν. 
Αγο-ιις. 

1597. σοῖς δὲ λύπαν, ἃς.] Απαρασίας 
Ῥτοσυ]άιδῖο Εαῑέ, αέ 5εᾳαθης, θέ ργεοράεῃ- 
0, Ῥτοϊπάο 5εγρεπάαπι, Τοῖσι δὲ λύπαν», 
σοῖσι ὃ ἀνάγκαν. Ἠϊ ἴία Ηεαί]]ας. 

Λατ. 
1550. 5. Ἠ1 νεγςδις αβιγπιαίῖνο, ΏΟ ἵῃ- 

εοτοσα νο, αοαϊρἰεπάῖ, ΠΗεαί. 
1551. Το]]ο Ιπίετος. ροδί ἁμερίων: 8Ἡ- 

16 4παΠΏ ΥοοεΠ1 ἀεεςσε οΡΙΠΟΥ σῶν αἁ 5ρ- 
Ρ]επάιπα απαρθβδίέατη. Λαγχ]. 

Αμερίων] Οιοά ἡμέριοι εί ἐφήμεροι 

ἀἰσαπέιαχ ᾖ/οπαῖγπσοδ γυάῬ, απ ηος αἆ 
Ῥπαηῖς, ν. 150. εἰ ν. 1597. Βίο Ο)- 
Ρίαη., Ἠσα]αειι. Ἱ. 9. ἡμερίων δειλὸν γένος. 
Ρίο Νεορητοη 1π Φοπο]ῖς΄ αἆ Ἠ]οάρα ν. 
1984. Διδάξεις δὲ τοὺς ἄλλους µυρίους ἐφη- 
μέρου». Φ]ο (πτεροτ. ΝαζίαηΣ, Θεών ὅρον 

ἡμερίων σε. «Ἠαγπεν. 
155]. 55. ΤΑ ἨοτΙΠ ΥΘΥΞΗΗΠΑ πηθίτα 

εοηωςααιοηᾶα : 

ΣἩ πολύμοχδον ἁμερίων; Χεεὼν δέτι αηβρεείίοις 

ἀῑππείθγ. 

Ῥαϊιπετίας Ῥορί ν. ἁμερίων {ο]]ε Ιπίεττο- 
σαοπεπι αίηιιε αἆ 5αρρ]επάωπα 4παρας- 
ἔαπαι ἀθεςςε Ρυίαί σῶν αΠίς ὠμερίων. πολύ- 
µοχ.ος Εσί, απϊ πηι]ία5 «ταπηπας ροτίοτί. 
ἁμερίων 5οἱεππθ εί Ποππίπιπη, αωαίεηας 
Ῥγονίς ΘΟΓάΤΗ ο5ί νῖῖα, ερί(ηοιοῃπ. ῥδὶς ]6- 
σῖίαχ Βορ]ος]. Απῃσ. 789. Ἐοάεπι 5επ- 
δι ἐφήμεροι ἀἰεαπίαγ. ν. Ψαἱεκεηατ. αἆ 
Ἐιπρ. Ἐλαπῖςς, 1516. εἰ Ιρίά. αἴᾳαθ γ. 
Ι561. Βατηρείιπι, Πορ. | 

1559. 5. Χρεὼν δὲ σί Δύσποτμον, ἃο.] 1. ο. 
πὸ δύσποτμον Ἠῖο 5ρη5Η5: Όιπι αἆθο 
ΟΠΕ πποτία]ος ςαἱαπη]ανας οἰτουπηίαπ. 
ἀαπίατ, ουῖά ορα5 65ί, υί Ιῃπ5αρεγ Ἡο8 
είῖαπι ποὺῖς αεεαππι]επχας πῃα]α αὐκαίρε- 
πα, ὅτ. Ῥαγπε». 

15ο. ἀνδράσιν] Ἐοτίο ὤνδρεσσιν : ιέ 5ἳέ 

Ῥαταπαίασιις. Χρέων δὲ σ Δῆσκότμὂν ἄν- 
δρξσσῖν ἄνεῦρειν. Ῥοδέσα εοποθάυπίυχ ἵπ 

Οµοεῖ. Απαραβςιῖσα Πας Ἱποῖρίαπέ αὉ 
1619. Μή µοι ναών, ὅτο. Υ. 1521. Ἅἡἱ τοίῖ- 

πεαίχ ἀνδράσιν, Εοτίε ]ᾳς. ἐξευρεῖν. ᾿Ανδράσιν 
Ρχο ὠνρώποις. «Μαγλ. 

ὠνευρεῖνι] Ῥεπίθηαπα 59ααε ας πχείυπα 
Πανεχῖς Ιοσοπάο ἀναείρειν, Γ2γγ6, ἐοίεγαγε. 

Μάωςβ. 
Δύσποτμον, σαλαιπωρίων. ἀνδράσιν Ῥτο 

ὠνθρώσποις. Όιαπα Ίαπα πα] αΓάπηποΣ 
Ἠοπηῖπες ΡτεπησΏέ, απας 51δί ποπ οτθατυηέ, 
σαχ Ῥ]ατες αάΠιις 5δί «οππρατατο εἰ οπη- 



602 ΕΤΕΙ ΑΙΟΠ 

Ἐυχοῦσαν, οἷας μήποτ᾽ ὤφελες τυχεῖ. 

1Φ, ἸΩ τεκοῦσα μῆτερυ ἀνδρων. ὀχλον. εἰσορὼ πσέλας. 
ΚΛ. Τόν σε σῆς «εᾶῶς παΐῖδα, τέκνον, ᾧ γε δευρ᾽ ἐλή- 

λυδας. 

1940 ΙΦ. Διαχαλᾶτέ μοι μέλαβρα, δμώες, ὡς κρύψω δὲ- 
ας. 12950 

ΚΛ. Τία δὲ φεύγεις, τέπνον: 19. ᾽Αγιλλέα τόνδ’ 
-” 3 / 

ἰδεῖν σα 

ΚΔ. Ὡς τί δη; 1ΙΦ. 

αἰδώ φέρει. 

Τὸ δυστυχές µοι τῶν γάμων 

Νασία 65, ἵπ αἀαπα παπα πυΠα απ. Ἰποῖάϊρςες, 

ΙΡ]. Ὁ ππαίθτ, ασε 1η ρεροτίδ, υ]άθο ααχῦαπα γΙχοταπα αἀνεπΙθηίαΠη. 

σἶψ. Ἐτ ΒΠαπα άρα, Ο β]ία, ουῖ Ἠαὰς νεπῖςεῖ αι 211ὔ6γεδ. 

1940 ΙΡ. Αροπίο τα]Ἡῖ {ογο5, {απιυ]α, τί οοσ]έεπῃ «ο{ρ5. 

αν. Οπῖά νετο Εασῖ», Βία 2 ΙΡ]. Αολί]]οπα, 4ααπι Ῥιάθί πο νΙάστο. 

οἵη. Ουῖά Ἱία» Πρ]. Τπβεεῖία ππθασαπα παρίίασυπΏ αἀέοτί παῖΒΙ ραάοχεΠ!, 

Ίατο νο]απέε» ΒΙπαῖ]επ {66 5οπέρηΜίαπα 
Ἠαρος ἵπ Ῥ]ομ. Τά. Ὑ. 10.5. ο. ἨΤαπς. 

Ηορῇη. 
15565. Τυνδαρὶε κόρα.] Ώχο κόρη. ἈῬεπ- 

{ρηίῖα Ρεγ 5ε αὐσο]ιτᾶ ο5ί, ηαα]ἰς Ί]α 1ρΗ. 
Ταυτ. 788. ΤΩ, ῥᾳδίοις ὄρκοισι περιβαλοῦσά 
με! ια) νιἆρ, Μ4αγῇή, 

σιδείσα Τυνδαρὺς κόρα.] Ὑεἱ εσί γοσαπαϊ 
0ρ]ι]5, ὦ κόρα σιθείσα. ὅο. νο] ἐ ἐστὶ, νο] ες εἶς» 

Ἱπιο]Ισατ: αἱ πα]. Ῥοτίας ποίαξ: σι- 
Φεῖσα Δαναῖδαις πάθεα τοάο]εί Ἡοπιθγῖσιαπα 
η]αἆ.----ῆ μυρί’ ᾿Αχαιος ἄλγε ἔθηκε. 

ἢαγπιεδ. 
κόρα ΤΟ κόρη.] Ὑεἱ ον νοεαίῖνας ὦ κ. 

-- νε] δα ρϊητο]Ησεπάιαπω εἷς νε] ἐστί. Ἱ]- 
]αά αὐίθίΏ σι ένα, Ὦ. Ἱ. αἀλΠ]ρείαχ υἱ Ἠο- 
Πηθγῖ σιθέναι ἄλγεα, ΙπΙΠο Π]αᾶϊς, διδώναι, 
Τρίά. ν. 96. ΠἨορῄα. 

1668. ἸΩ σεκοῦσα μῆτερ, ὠνδρῶν ὄχιλον 
εἰσορῶ] 1ρηϊσεπία Ῥτοει] ν]άεί (Η1ΡαΠω αΓ- 
ΤΩΞ{ΟΥΙΗΤΩ ἨοΟΩΙΠΙΙΩ, απογάπῃ ἀ4άχ Αολ]- 
1ο. Τία οπῖπη 1ρ5ο Ῥορίοα, αἆ ν. 1559. 
Ε ἰσορᾶς σεύχη φέ έρογτας σούσδε : ς Έτ Πος αυ]- 

ἀθπι Γρµσοπ]α οπδα 566 Ἠαβθί, ΟΤΙ 
Ὀ]γδεο πεπηρο 15 στα(ῖα ἀερασπαίιγιβ. 

ΠαΥ1έδ. 

16559. ΚΛ. Τόντε σης Θεῶς παῖὸ, ὦ σέκνον 
Υ’, ᾧ δε ἐλήλυθας.] Βὶς Ρεεσαί 1η Ίοσος 
{πουμαἸεοτιπη.  Ἠοριαογῖς Ρατνα πημίδίᾖ- 
οπς; σόν σε σῆς Θεῶς πα; δα, σέχνον, ῷ γε 

δεῦρ ἐλήλυβας. Θεᾶς οδί ΤΠΟΠΟΘΥΊΙάΡΟΠ, αί 
Ρειβῶρο. Εί Ιία Ἠοαίμῖας. Ἠαο ἴαπιεπι 

αίο ἀδπσαεπάα 6556 ΟΡΙΠΟΓ: 1Φ. ὦ 
φεκοῦσα μήτες, ἀνδρῶν ὄχιλον εἰσορώ πέλαρ» 

Τόν σε σῆς Θεᾶς σπαῖδω. ΚΛ. σέκνον, ᾧ γε 

δεῦς ἐλήλυθας : ειηύιε, Πῑία, αμ} οαιδδα 
Λίο υεπϊδά Ματ. 

ἸΠοίταπα Ἰαβοταίς, ουΙ {οτίαςςδο ος πιοάο 
5ος ΙΥΓΕΟΠάΙΙΤΗ : 

τόν τε τῆς Φεῶς παΐδα, τέρνον, ᾧ γε δεῦϱ ἐλήλυθας, 

Οηγίαπιποδίγα ΥΟΡΡΟΠΡΙΠΗ α νοςς ἀθπωπα 
σέκνον Ἰπεμποαί Μαικ]απάας, της ϱ0ΠΙ- 
πποάς, παπάο ΑοἩ]]οπι ποπάιπα ν]άσταί, 
αὐΐ «ΟΡΒΟΣΕΟΤΕ ροίοταί, Γρη]σοεπία. Λ41ς. 

Ἠεῖκκ. οιπεπάαξ: σόν γε της παῖὸ, ὦ 
σέκνον, τῷ, ολῖ, Ῥτο ὅτω. «Ἀεεί. 

Ματκ]απάις νειρῖς σέκνον, διο. ῬταΠρ]έ 
Ο για πιηθδίγ Ῥ6ΓδοΠαΠη εἳ ροδί ἐλήλυβας 
Ἰπίειτοραεἰοπῖς ποίαπα Ῥοηπϊί, τοζζ[ίαιε: 
6ἸίΠιχιθ, ία, ει] οαιδδα πιο υοπίδέῖ ὃ 
Μ1πά5 οοπηπποᾶς, τί οΡΙΠΟΥ. Ἐταίετοα 
5οἶτα 6ΙΡΟΤΟΙΗ, πάς Τρησοπῖα Ἰπίο]εχῖς- 
φαΐ, ἀσοπα Ιδίπη 6556 ΑοΠμίμοπι, ᾳαἲρρε 
ποπ ποπάυπα νίάεταί ---- ᾧ, Ἱ- 6. ου]ά5 
6Ροηδα Ἠιιο νεηἰςέῖ, τί «υπ «0 ας μη 
«ομάΠΥΟ5. Πορῄ. 
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αΏῖ ποίαέαπα οί. Ὁ. αἆ Ειτρ. Ογε]ορ. 
ν. 9. να]ᾷο οοηδεπίαπειπι οί Ιπάο]ῖ 
Ριοθ]]α, αιιοά 5656 νι] αὐδεοπάστο, ΟΠΗ ἶ5 
νοηπ]αί, ου] 5«ροηδα Γαἱ5ο ἀῑεία Τπεταῖ, 
ομῖααο πε γεγραπα αμἱάεπα 4ο Πῖς πυρ ες 
Ἰηποίμπεταί. ΠΗορῇη. 

1641. ΚΛ. σί δὲ φεύγεις, σέκνον: 19. τὸν 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΛΔΙΔΙ. 6υό 

ΚΔ. Οὐκ ε εν ὡθρότητι, χεῖσαι ορὸς τὰ νυν πεπτωκότα. 

᾽Αλλὰὸ μέμν' ου σερωότητος έργον, ἢ ἂν δυνώωεδα. 

1946 ΑΧ. 

ΑΝ. 
μαινὲ µοί. 

ΔΑ ἱ 

λόγον. 

ΑΣ 
/ / 

τίον λεγει; 

Ὢ γύναι τάλαμα, Λήδας εύγατερ ΚΛ. Οὐ 
ψευδη 5ροεῖς. 

Δείν ἐν ᾿ Αργείοις βοᾶται. ΚΛ. Τίνα [οήν: σή- 
19605 

Αμφὶ σῆς παιδύς. ΚΛ. ΓΠονηρον είσας οίωνὸν 

Ὡς χρεὼν σφάξαι νι. ΚΛ. Ουδεὶς τοῖσὸ ἔναυ- 

Ον. Χο ἵπ ἀθ]οῖῖς ές 5υπίέ τος ααοαά Ργαβ5οηίθπα ϱβ5ΗΤΗ. 

Φεά ΤΠαΠΕ, ηΟΠ θδί Ίουι5 Ίαπα 15Η γεγοσυπάἶα., 5ἱ Ροδδυτης. 

1545 «ει. Ο ταῖδεγαπα πη]ργθπη, Π]απι Τ,εἆα». 

-4ελ. Αἰτοεῖίετ οἰαππαίασ Ιπίευ Αγσίνος. 

4Αεμ. Ῥμροι ἴαα Β]ία, 

40. Οαοᾶ οροσίθαί θα πηασίατῖ. 

Αχιλλέα, τὸν ἰδεῖν αἰσχύνομαι. τα απέ 
ππεηάα πηθίτῖσα ἵη Ίος ἰτοςμαῖσοο, Φο05ἱΡο, 
ΚΛ. σίνα δὲ φεύγεις, τέκνον; 19Φ. ᾽Αχιλλέα, 
σόν γ ἰδεῖν αἰσχύνομαι. Όσες πάπια 5Υ]]α- 
ρα ἵπ ᾽Αχιλλέα οοπίταμΙη(ΙΣ ΙΠ ΠαΠΗ, 
αιαδῖ ο5δοί ᾽Αχιλλ-υᾶ, αί Ἠ]εδο 980. 
Οοοάά. Α. Ἑ. ἀε]επί τὸν Ρτῖοτε Ίοεο, αιιοά 
Ἠιῖο οτάϊπα1οπῖ {ανοί, οί σίνα ΠοθςθδδαΣΙΙΙΠΗ 
χοάαῖτ. Τὸν Ῥτο ὄν, αί ραδδῖπι, εί ἵπ Ὑ]ο- 
παπατοῖς η. ΟΟ1Ι. Ἡ δ οκ! ἐν σῃ πάντα 
πρωτεύει γυν, δες. οδῖςο 5ο ρεπάιτη, ἐν τῇ 
Ρτο ἐν ᾖ. 5ἷο ἔνθα Ῥχο ἐν τᾷ, (1. 6. ᾧ νε] ᾖ) 
1ΡΗ. Ταιιτ. 116. Ίπ Μεπαπάτο να]σο ]6- 
ΒΙ6αχ ἐν ᾗ, εοπίτα πηδίταπῃ. Μαγᾖ]. 

Ῥτίας σὸν 1Π άτοµα ΜΒ. ἆθθςέ. 
φεπάιπα ν]ἀθίις : 

[ιο- 

ΚΑΥ. Τα δὲ φεύγεις, τέλνον: ΙΦΙ. ᾽Αχιλλέα 

τόνδ ἰδείν.---- 

Λ4μς5. 

ἸΑχιλλία] Ἠίο αἰέππα »γ]]αῦα Ίοηπσα 
655ε ἀεῦεί. Ὑιάς, αιια πο αἲ Ρμαπί5ς. ν. 
Τ1. εἰ ν. 1267. αγ». 

Ἠεῖθ. κεπυίέ σὸν Αχιλλέα προσιδεῖν. 
Ἠεαί]. πιθίσῖ οα δα δογῖῖέ : 

ΚΛ. Τό δὲ, σέλνον, φεύγεις; ΙΦ. τὸν) Αχιλέα, τόν 
..) Φα ᾿ ΄ 

Υ ἰδειν αἰσχύνομαι. 

1545. πρὸς τὰ νῦν πεπραγμένα.) ἨῬεηπο: 
υί Αδςς]γ]. Ῥεις. 809. - Βεά ου Οοἆά. 
Α. Β. ἨαρθαΏέ πεπσωκοτα, Ἱία οὐἷάϊ, αέ 

6ἶψ. Χοη Γαΐδα ἀῑςϊς, 

(ψ. Οιῖ5 εἰαπιος2 Ιπάῖσα τοῖΗῖ, 

ιν. ὙΠαϊαπα οππεπι νεγροτάπη ἀῑχίςεῖ, 

(ἴψ. Ἐί πεπιο ἶδιῖς οοπίταἀἰςῖερ 

Ἠιρρο]. 715. Ε]οσιν. 659. Ῥ]αίατοῃ. αἆ 
ΑΡο]]οΠ. Ρ. 119. Ἡ,. ἀπἀο ραίεῦΙέ πιοία- 
Ρλοσα, Μ{αγᾖή. 

πρὸς σὼ νὺν πεπτωκότα. ] Τί Ῥτο σσεπραγ- 
μένα οἁϊάϊε Ματκ]απάως, οἴίαπς Ἡ]ρρο[. 
714. Ἐλεοίτ, 659. Ῥ]αίατομ, αἆ Δρο]ϊοι. 
Ρ. 1192. ΕΒ. “Α. αὐῖ δυαπηδί α Ῥ]αίοπο 
Περ. Χ. Ρ. 604. Ο. Πδι. Αάάο Α]οχκῖπ 
Βίουσί ΟΠΠ. Ρ. 560. 15. Έετεπ. Α- 
αρα Ἕνι ο ΣΙ Ῥη, 

Φθη5ιι5 οδέ: Ίιοι πι 6ο Φέαΐιι 65, φιιῖ 1ιι- 
4οτόηι Πιο ἀε[ίσαζιίπι Γοδἱι{οί. 

πεπτωκότα. Ι Τία απο Ν99. Εά. Α]ά. 

πεπραγμένα. Ῥθ6ά Ῥτασίαί αἰίεταπη. Ῥ]α- 
{ο Ρ. Τ0δ. Α. Εά. ΕΙείπ. ὥσσερ ἐν στώσει 
χύβων πρὸς πῶ πεπτωκότα τίὃεσθαι. ΊΝΟΣ- 

{ει ἨΗΙρρο]. ν. ΤΙ0. αὐτή τ᾿ ὄνασθαι συρὸς 
σὰ νὺν πεπτωκύσα. ἨΜιρα. 

ἐν ἁβρότητι] Νοη ἵπ 6ο δίαέι 65, αιί 
Ριάοτοπα απο ἀθ]σαίατα ρορι]οί. Ιλεῖποα 
2εἰχίσο Ί,ασε ετἰαιὐέ αγ ἀἶσεε Ζαγιίολικεἰέ 
γἶο]ά. προς σα παπο. (ιοὰ αϊποαί αἆ τος 
Ίπας, ιτ Ὠμπο δαπι. ἸἨΜιδοτανῖας οἴίαίι 
ἨΠρρο]γί. ν. Τ12. α0ῖ αἆ Ἰαάσπα ἴρδςοτα- 
τΟΙΩ, απ οἱ αὐ ας φοπριοτίριας αἆ νυἰίαπα 
αποἰϊάίαπατα ἰπαηδ]αίας οσι, τερρίοῖίαχ ν. 
γαἱοκεπατ. 1. |. Ῥεὰ να]σαίιπι οχ 4ἱ5- 
ΕΙΥΙ. Ῥογς. ν. 502. ἀοζεπαί ροίε»ί. 

Πορῄι. 
1544. οὐ σεμνέτητος Έσγονι] ΒΙπηϊϊς Ἰο- 

ους 5αρΓα νουδι ρτωςθάεπᾶ, οί Ῥπαπίςδς, 
γ. 1980. Οὐκ ἐν χορείαις, οὐδὲ παρ ενεύµα- 



6ου ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ. 

ΑΧ. Εἰς 9}όρυβον ἐγώ τι καὐτὸς ἤλαον. ΚΛ. Ἔς τή, 

ὦ ἕένε : 

1350 ΑΣ. Ῥώμω λευσ»ηναι πέτροισι. ΚΔ. Μωών κόρην 

ΑΧ. 

ΑΧ. 

σώζων ἐμήν; 
Δοτὸ τοῦτο. ΚΔ. 

σου ιγεῖν; 
Πάντες Ἕλληνες. 

1260 

Τίς δ) ἂν ἔτλη σώματος του 

ΚΛ. Στρωτὸς δε Μυρμιδό- 
”/ . 

νων οὐ σοι παρην; 

ΑΣ. 
/ 

ΑΝ τεκνον. 

«4εἡ. Έρο οἵαπα Τρ5ο ἵη ροτίοι]ατα νθηῇ, 

σν. Νάπα β]απα ΠΠεαϊῃ ΘΥΥάΧΘ φοίεπς ὃ 1550 ολ. ΟΡτιῖ Ιαριάῖοις, 

Πρωτος ἦν ἐκεῖνος ἐχδρός. ΚΛ. Δι ἄρ᾽ θὀλωλα- 

(ἴψ. Τη αιοᾶ, Ο Ίιοςρος2 

4ο. Ἠος ἱρεαπα2 (Ἰψ. Ωυ]5 γοτο 4155 οδί α4ἱπροτο έαμπα οογρις 2 

επ. Όπαπος (ταςῖ, 

-4εμ. Τ]]ε ρτίπαυς οΓαί αἀνοιδαγίς. 

συ. Ἐΐ ν. 1991. α. Αἰδούμεϐ) ὄχλον. β. Οὐκ 
ἓν αἰσχύνῃ σὰ σά. ΆἨαγπες. 

οὐ σεµνότητος ἔργον,] Νο Ίοσυιι5 ο5ί νοΓο- 

ουπάίςο, πωπο νοτοουιπάία πι]]άπω Ίοστα 
Ἠβρεί. Δυνώμεθδα υδϊπίε]], αΠαιῖά ο[ῇ- 
ο6{6, τα{ ν]ία ια 5οτνοθίΥ. ΠΗορ/[Η. 

1945. 5ᾳᾳ. 9ροεῖς, λέγεις αἱ 5µρτα ν. 
145. Δείνα Ῥτο αἀνοχδῖο, αἰγοοίίον. Αχρῖ- 
νὶ γεμοπηοηίθγ νοςίΕογαΏ{ιχ, βοὴν --- ΑΩῑοϊ 
θηῖπα οἷς Ἰοᾳα1 απαηί βοὴν βοᾷσθαι, µάχην 

µάχεσθαι, εἴο, Ύ. 5αρτα αἆ ν. 1186. Οἱω- 
νὸς 8βᾳυε ας ὄρνς Ῥτορτίο ανετα ἀεποίαί, 
5οἆ ἆε οπηῖπο αᾳποφιο αἀλήροίαγ. ν. 5ιι- 
Ῥτα ν. 607. Ουτεςι. 779. Ῥ]ωτα, µας αἆ 
τεπῃ αίΙπεηί, πιοπυῖπημς 5ωρτα αἆ ν. 145. 

ΗογΓΗ. 
1547. σονηρὸν εἶπας οἸωνὸν λόγον] γε] 

λόγων, Υε] λόγου. Ῥημαπῖςς. 1256. Ἠειο. 
Έτ. 667. Τομ. 67. Ὑειδα Ρχοχίπιε 50- 
ααεπίῖ, Ρο κ᾿ οὐδεῖς πηείτωπα Ῥοβοῖέ οὐδείς. 
Οτίαπα εδέ παρηάυτη α τορε(ῖοπο Ῥγαςς- 
ἀεπεῖς Κ ἵπ ΚΛ. Τα ᾳποᾳιο Ἱορίέ Ηεα- 
μας, ΜαγΚ!. 

λέγον.] ῬΈεπε Ματκ]απάμς λόγου, νε] λό- 
γων, «ΟΠ{ετεης ἘΠωαη]ςς, ν. 1556. ἸΊοη. ν. 
65. Ἠεις. Ἐωτ. ν. 667. ΛΜιςσ. 

Έτο νι]ραίο λόγον τεεθρὶ λόγων ΟΙ 
Μαικ]απᾶο οί Μικρτανίο. Ἠομβι. 

1548. Τ,ιερεπάμπι νε] σφάξαι σφὲ, νεὶ 
ΡΙΟ κοὐδεὶς, οὐδείς. Μις. 

Όι νῖίοίαχ 5ροπάειις ἵη ἑγίῖα 5οἆς, ἀο]ο 
μα) ἁηΠίο οὐδεὶς, 6έ Ῥγο σοῖσδ᾽ Ίεσο τοῖς δ, υέ 
σὸ δὲ νίοστα ποῦ καὶ 5αρρ]θαί. Πεαίῇ 

Οἴψ. Ἐπετεῖίμς γετο Ἠηγτππϊάοπυτη που αἀσταί 4812 

Ον. Ῥετίπος Ιρίες, 1. 

1549. Εἰς 9όρυθον ἐγώ σοι κὠυτὸς ἤλυ ον. ] 
ἸΜείταπι δα ην ἔγωγε, νεὶ ἐγὼ δὲ, νοὶ 
ἐγώ σε, ναι Ῥτονοπα αΜἴηααπα 9Υ]]αρατη ροβὲ 
ἐγώ. Έτο ἤλυβον πηθ]]επα ἦλθον, 5 ΟΙΠι 
ΜΑΡ. Μαν], 

Εἰς 3όρυβον ἐγώ τοι καὐτὸς ἤλυκον.] Ἔγω- 
γε καὐτὸς ᾖλθον. Ῥογ. 

ἐγώ .] Οοπίσα πηδίγαπη Ῥορσαί σε. 
Αη Ἰεσεπάιτη σι, αἰφιαπίιπι. Μιας. 

ΟΡ ππείγυτη Ίορο ἐγώ τε Ῥτο ἐγώ σοι, 
ΝΙάϊος οῖαπα οναἀσί νεγδιΙ5, 5ἱ Ργο ἤλυ- 
Όον Ἱερας ᾖλθον. ΠἨεαῃ. 

όρυβον, κίνδυνο. ΠΒΗομ/η. 
1550. Ῥτο σώζειν Ἱερὶ ροβ8εί σώζων οι 

Οαπίοχο οί Ἠεἴξκίο, νο] σώσων, οἳ ἴ8ΠΊΙΕΠ 
ὨΘΙΙΤΟ ΟΡΙ5 ϱ5ί. σώζειν θ5ί ὥστε σώζει, υξ 
Ῥεπε Ῥογίμ. οἷς µιαιφονεῖν, Υ. 1564. αί δρί- 
πε, ν. 1299. ἍΜατΚΙ. 

σώζει] Ορεππε (απίθγυς σώζων,. Μις. 
σώζειν] Οαπίοεγυς ]οσῖί σώζων, 1. 6. σώ- 

ζεν Ὀέλων:; Αὐπη]. Ῥοτίας αἴί Ῥοηπϊ Ῥτο 
ὥστε σώζειν, νεὶ σώζειν Φέλων, οί τείετί αἆ 
6ταευπῃ 5 πῃ Ἱπ Χαπορμοπίθπα ΤΠάΙοΘΠΙ, 

ΤαγπΕΡ. 
Έτο νι]σαίο σώζειν τεοερὶ οΙΙΠΙ ΟαπΠίΘτο, 

Ἠεῖϊςκίο, Μιδστανίο εἰ ἘοεβΙετο σώζων. 
Ματκ]απάις αποααθ οοη]]εῖί σώσω. Ἀθᾷ 
ἱ 5ΗΤΠΑΙΩΙ5, σώζειν, ΡΟΡΙΙΙΠΙ 6558 ῃΓΟ ὥσ- 
σε σώζερ, Ἡΐέ μιαιφονεῖν Ἱπίτα 1964. εἰ δρί- 
πει, ὙΥ. 1999, νι]σαία Ροίεςε ἀθίεπά]. 
Λεύει», 1. 4. λιάζει, ]αριάϊρας ρείοτος, οὔ- 
ΤΙΘΥΘ, 
δἶίαχ σέσροις λεύειν. 

Φίο Ἐεσίχ, 12598. οοἀσπα πιοᾶο ]θ- 
Τη υίτοσιε Ίοςο πί- 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ. 

ΑΧ. 

1956 ΑΧ. 

λαια γάρ. 

ΑΧ. ̓ 

ἐπέμψατο. 
ΑΣ. 

ΑΧ. 
λοίῖσιν εἰς; 

4εμ. Οτῖ πι ἀϊοεραπί νϊσέαπα α 5ΡΟΠΡ8. 

1555 ελ. Ν9 οεεϊάετεπέ 6411, 4115 ο55εί Γαΐυτα πηρα οοπ]αχ. 

ελ. Ό παπα παπί παποιρᾶςςθί Ραΐοτ., 

4σμ. 9οᾶ νΙποεῦατ ϱ1απποίθ. 

4ελ. ΑίΙΑΠΙεΠ Ίαγοῦο ίθ, 

προις Ττεάυπάαί. σώμα, ἐμὶ αἲ 5ΗΡτα ν. 1540. 
εί ν. 5ᾳ. Ἠορ[α. 

15652. Στρατὸς δὲ Μυρμιδόνων ἃ σοιπαρῇν :] 
ΑοΠΙ]]15 5οεἳἵ αἱ παϊ]τος ἀῑοα οταπίέ ΙΜΥι- 
πΙϊάοηθ». «εης οταί ος ἀσίπα οπἰαηάα, 
αυ Ῥεϊουπα ἵπ ΤΠεςδαατα 5εςυία επί; 
ἀῑει 5υΠί ἵω {σίπα ρετ ἆαοὶ Ῥτεςες εκ 
ξοχγπηῖοῖς Ἠοπα]πθς θναδί55ο, ιπάθ θέ ΠΟΠΠΕΠ 
1115: νο], τι αἱ, ες ἈΠγτπιϊάοπε, ο ονὶς 
Πο. Ὑιάς Ἐρίαίμ. ἵπ Ἠοπῃ, ο]. 76. Ἰ. 
58. σὲ {ο]. 590. Ἰπ. 49. Τίεπι Ονιά. 
ἸΜοίαπι. 1105. ΤΙ. Ἐαῦ. 99. ἍΆΏαγπιεςδ. 

1559. 59. ᾗαπα (αοᾶ ἨΓγτπαϊάοπος αεῖποί, 
Ἠαυά ἀπδῖε εταπί α σοηίο Ρε]αρσῖσα οτἴαπάϊ, 
οί Ῥρατ5 οοταπ Ῥοϊθουπι ἵπ ΤηοςξαΠαπα 56- 
αυ αία ασε; αΠί ϱο5 16 γοσαίος νο]απί, αιπῖα 
Ῥετ ἄγαοϊ Ῥτοσες εκ {ογπα]οῖς Ἠοπα]πες εὖα- 
5οσῖηέ, (Ύ. Φομο]. Ῥϊπάατ, Νεπι. ΤΠΙ. 91. 
Βε]ο]. ΓΥοοΡΗΣ. 176.) αΏῖ ποπΊεΠ α Μστ- 
πηϊάοπε, «ονὶς οί Ἐτγπιεάμςδα Πο ἀετῖ- 
ναπί. Ιπεο]εραπί Ῥατίεπι Τηεςσα]ία αἲ- 
ας ἵπου]απ {σῖπατι. ΑΡρο]]οᾶοχ. 1. 7. 
5. ν. ΜιπΚεγ. αἆ ἩἨγσῖη, 6, 69. Όοηί, 
εἴαπα Εσίαίμ. {ο]. 76. Ἱ. 58. εἰ {ο]. 590. 
1. 49. Αάάε αα; 5µρτα αἆ ν. 959. Ρ. 68. 
ποίαία 5αηί. ΤΤαρήν (ε αἀ[αναῦαί. Ἐχλρὸς--- 
5ε παῖΒῖ ορροπεΡαῖ, ἑυπαυ]ἑααΡαίαχσ. Ἡσσονα 
γάμων ΙΠΓΘΓΙΟΥΘΤΩ παρεΐς, ααῖ α παρεῖς 5, 
{επαῖπα γἱποί 5ε Ῥοίέας, 5ΘΥνΗπΏ {οπαίπο», 

Μορ/π. 
15565. Τοοίο Ῥατηποσίας τε]ιοῖς θεα ρετί 

οοπ]εοίατᾶτΏ εἶναι Ῥτο εὐνὴν, αιιοὰ βΙρηϊβσαί 

60δ 

/ ω) / 

Οἱ µε τῶν γάμων ἀπεκάλουν ἤσσον. ΚΛ. Απε- 
λ / 

πρίνω δε τί; 
λ / ΜΑΝ. λ ” 

Τὴν εμὴν μΕλλουσαν ευνην ρῆ πτανεῖν. ΚΛ. Δί- 
1965 

Ἐν ἐφήμισεν πατήρ μοι. ΚΔ. Κάργόδεν γ᾿ 

᾽Αλλ' ἐνικώμην κέκραγμον. ΚΛ. Τὸ πολὺ γὰρ 
δεινὸν κακόν. 

᾽Αλλ' ὅμως ἀρήξομέν σοι. ΚΛ. Καὶ µάχειπολ- 

(ἶψ. Ὑεταπα αωϊά τεδροπάϊςεῖ 2 

ἵἷν. ἄναααπα εηῖπα, 

(ἵν. Ἐν Ατσίς πιιο ευοσβσθοί. 

ἷν. Ἐι επῖπι γεπεπ]εῃς ππα]απα τα] μάο. 
(ἵψ. Ἆπία απας ρασπαδῖδ οσα πιι]1ς 2 

«αοπεπι (Ἠ]ρροι. 899. Βορμοε]. Απες, 
1958.) τί εὐνς, εὐνέτις, εί λέκσρον. 

Ματ. 
Τὸν ἔωὴν μµάλλουσαν εὐνὴν μὴ ασωνεῖν] 1- 

Ρατ Ηεϊπεῖο- Βεα[]ς. Ῥτο εὐνὴν 5οπηΟῖέ, εἶναι, 
ποπ 1η Ώας Ῥρατίε, αξ ταϊμί νιάρέασ, 5ο]ῖτα 
Γεμοϊίαίο αίεῃ5: Τὸ εἶναι οηῖπα ἵπ Ὠος Ίοςο 
{ησϊάἴαςευ]απα ραυ]υπα 5οπαί, 1η εἶοσατ- 
Πας «ἀραιιάϊαίατ: (4ο 4πατε γιά. θερασΠαπ. 
Ῥ{οεπεπά Ὠϊασιο. ἆε τας. 11ηρ. Ν. 
Τ. ρυτιαίε) Ἐν Ῥτοζεείο σὸ εὐνὴν Ἀρυταία 
Ἠ]ο Ῥχο Ί11ογε Ῥοηίίτ» υω 5ωρτα Υ. 1276. 
μηδὲ Ῥαρβάροι ὕσιο Ἕλληνας ὄντας λέκαρα 
συλασνδαι βίᾳ. Ὀρι λέκτρα ΊιΟΤΕΣ ποῖαί, 
Ἡέ Ἠϊο εὐνὴ χεπα εαπάθπα αση]βσαι, διὰ σῆς 
μίζεως ἐ ἐρωπικῆς μετὰ γυναικών ἐν παῖς εὖναῖον 

Ἠῖπεο Ἰ]ιά Απίποϊος. Πᾶσα γυνὴ κακή 
ἔστο, ἔχει ὃ) ἀγαδὰς δύω ὥρας, Τὴν μίαν ἓν 
Φαλάμῳ, τὴν μίαν ἐν ανάσῳ. Φἱο 6ί αριἀ 
1,αὔπος ἀῑείτας, Τλαΐαπιον υἱοίαγε ιραῖο». 
Έτ, Τεέιι 5ο ἰοίαγε ΟΥ. δὶς αιιδας 
Ῥπρεπ Ῥραϊτίαπα {επιετατο ουρῖε,. Ἐν 
5εχοεπία Πι]αδπαοάί, αβῖ ἐλαίαποις, ἵοτας 
εί οαΏῖ]ο ΡΓο {πιΐεγε ροπιπίΗχ. Βαγπε», 

εὐνὴ Ῥτορτίε ο5ὲ οπρῖ]ς, δίταίαπα, λα]α- 
πηας. θα Ἡ. 1. τ{ ἨΙρρο]γί. 899, οί ο- 
Ρ]οςε]. Απᾶς. 1958. Ῥτο πχοτε ῬΡοπίτ, 
ααοπιαάπιοάσπα εί λέκσρον 5αρτα ν. 1215. 
ἆθ πιυ]οτο αἀπϊρεραίαα, οί αΗδ1 ἐΠπα]ατωυς, 
ίογας, οπρῖ]ε Ῥτο Ἄχοτο αριά Τ,αἴπος 
αδατρασί 5οἷεί,. Δίκαια, ἀλη»ην Πορ/α. 

1556. “Ἡν ἐφήμισεν πατήρ µοι.] Πο οἵπι- 
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ΑΧ. Εἰσορᾶς τεύχη φέροντας τούσδ: ΚΛ. "Οναιο τῶν 

Φρενων. 

Αλλ" ὀνησόμεσνα. ΚΛ. Παῖς ἄρ οὐκέτι σφα- 
γήσεται; 1370 

Οὐχ, ἐμοῦ Υγ ἑκόντος. ΚΔ. Ηξει ὃ οστις ἄψε- 

σοι κόρης: | 

Μυρίοι γ΄ ἄξει δ) ᾿Οδυσσεύςε. ΚΛ. Αρ οΣι- -ᾱ 

σύφου γόνος : 

Αὐτος οὗτος. ΚΔ. 

ταχνεὶς ὑπο : 

ΑΧ. Αἱρενεῖς : ἐν. ΚΔ. Πονηρών αἴρεση» μιαιφονεῖν. 

᾽Αλλ' ἐγὼ σχήσω νυν. ΚΛ.᾿Αξει δ) οὐχ ἐκούσαν 
1275 

1960 

”/ / Ἀλ - 

ἴδια πρὰσσων,  στρατου 

12605 

ἁρπάσας : . 

ελ. ἩἨοσπο νῖἆος αἀ[ογοηίος αγπλα ὃ 

1560 «4εᾗ. Δι ρτοάετῖε. 

«4εμ. ΝοἨ, το ημ]άσαι νο]οπίο. «ἶψ. Ν οπῖοίπε νοτο, αἱ ριιε]] ππαπιας 1π]]οῖεί 

“40. 

Οἵψ. Ῥτορϊέ 4ΡΙ Ἆου οοπςΙΠπῃ. 

6ἵψ. Νο απηρ]ῖας Ισῖέατ ππαςίαδίαχ Π]1α 

Ῥ]υτίνηί: ὈἼψαςες νοτο ἀπσοί. 

4ο. 

σι. 

1565 4εμ. 

Τ]]ο 1ρ5ο. 

Ἐ ]οσίαι5 αἆ Ίου νΟΙΘΗ5, 

Θοὰ οσο αἴεθβο ευ. 

ῬΗοἴίος φημίζω, ααοᾶ 5ἰση]βσαί ἀἱσον δαπηῖ- 
ἴχ ρτο Ροίσεον. Ψἱά. Παιν. 4ς τ. 1.. 
Ν. Ώ, Ῥυτίαιο, ρ. 56. Ἠαγπεδ. 

12506. 5. φημίζειν, λέγειν Ὦ. Ἱ. Ῥτο ρο]]]- 
οογῖ 1π οοπίοχί. ὮἩ. Ὦ[οσπεῃ. 1. |. Ρ. 56. 
Ῥιρτα ν. 150. οταί ν. ἐπίφημι αὈϊ Ῥίαγα 
46 Ὦ. ν. ἀῑκίτωις. Τὸ πολὺ, πλη9ος. Τεύχη, 
ὕπλα. Ν. 8µρτα ν. δ1. ἍΠΒορβι. 

1259. Εἰσορῷς σεύχη φέροντας] Ὑἱά. 5ιι- 
Ὄγα αἆ ν. 15585. Ἅᾖαγπεν. 

1559. 55. Ὄναιο τ.ϕ.] ΑπΙΤΩΙς Ι5ίς, {οτίῖ- 
ιάο απ]παϊ 41ΡΙ τος. "Ἄσσεσθαι υἱ Ὁιγ- 
γάνειν Ῥτο οτἴρογο, αὐάμεστε. Εχρ]απαίασ 
ν. 5. νου. ὤγειν. γόνος Σ. Υ. 5ΗΡΤᾶ ν. 524. 

Ηορ/η. 
1569. Ας’ ὁ Σισύβου γόνος:] ο Ίας τε 

νά. ας. 105 56Ρρτα αἆ ν. 524. ΊΏατπες. 
Ι565. ᾿Ιδίῳ πράσσω»,] ἨΠείτατη Ροροῖέ 

ἴδια, αἀνοτυϊαΙτας, α]ίπια Ὀχονί. θε Ἱία 
Ἠοαθήας. Λατ. 

"δια,] Τω εκ οοπ]οοίμτα ἀεάι. Ὑι]ρο 
Ιδίᾳ οµπα Ἰοία «αυβοηϊρίο. ας. 

"ἴδια Ῥαπομαη. Απίπι. ΟΥ. Ρ. 129. 
Βεεί. 

δια, Ἱ. ᾳ. ἑκών, Υ. 564. ἍΠΗορ/[π. 

Οἵψ. Ἀαπα Ῥτορασο ΒΙΥΡΗΙ 2 

Οἵψ. Τετ 5ο 14 {αεῖοις, απ Ίπδριις αὖ οχοτοῖει ὃ 

(ἴψ. Μαϊαπα νοτο εἸοσίΙοπθίῃ, αἱ 5ο οσσἆο ρο]]ααξ. 

Οἵψ. Απ νοτο ἀπσαί 6απη ταρίαϊη πο νο]οπίθπη 2 

1564. Πονηρών γ αἴρεσι, μιαιφονεῖν.] Βία 
ἀϊδαηπραοπάωπα. Οοπδίσαςο εδ αἱρενεὶς 
πονηράν γε αἵἴρεσιν, (ὥστε, νεὶ εἰς τὸ) µιαιφο- 
νεῖν. 2παἰαήι δαπιο εἰεοίοπιοπι εἴεοίιδ, εί ]0-- 

πιἰοἰάίιιπι γετρείγοί. ΛΜατκῖ. 
ΓΠΠονηράν γ αἴρεσιν μιαιφονεῖν.] Βαβίπεε]- 

Ιἱσο αἱρες) εἰς, αἲ 5ῖί αἴρεσιν αἱρεθεἰς, ἆε 4μα τε 
νιάς, 4 πο 5αγρτα αἆ ν. 11832. Λαγπεδ. 

αἴρεσιν 5ο. αἱρε εἰς ὥστε 8. εἰς τὸ µιαιφ. 

η]ςῖ Ρ]ασιοτῖί απαααπη οχο]αππαΗΙΟΠΕΠΗ ας- 
οἶρετο, Ο ρορθίππιπα τηΙΏ5, 5αηπσίπο 
(ριε]]α)) 5ο ρο]]αοτε! ΠΜορία. 

1565. Σχήσω ταϊποῦο. ζάνθης ἐ9είρης 
5ο. ἁρπώσα,. Ὦε Ώανα οοτα, Ῥατίε ριι]- 

οπεαδτηῖς ν. 5µργα αἆ ν. 681. ΠΗορ/π. 
1567. σοῦ»’ οὕνεκ ] Οοάά, Α. Ἑ. ενεκ, 

ααςῖ νο]ῖδδρπί εἶνεκ. Παπ σοῦδ οὔνεκ 
{οχίο ἀιρίιπα νιάσραίιιτ: 51ης «8188ᾶ. 

ατᾖ1, 
Αά Απεπα Ἠα]ας ν. Ιπιεττοραοπῖς ηο- 

{απ ἀε]οπάαιη, οί Ῥλεπο ἀϊειαπσιιεπάαπα 
66ΠΡΦ8Ο: ὡς σοῦδ οὔνεκ) οὗ σφαγήσεται. δι 
φιείά ἴπι Ίου ορὶς εδἰ, οοτίε τιονι ππασἰαδιίω; 
ος οθγέε γιοι ἀεεγίί, φο ΠΙΙπιι πιαοίεέμν. 

Ηεαίή, 

3 
͵ 
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ΑΧ. Δηλαδη ἕανδης ἐφείρης. ΚΔ. Ἔμε ὃν χρὴ τι 

ὁρῶν τότε 5 

ΑΝ, ᾿Αντέγου φυγατρός. ΚΛ. Ὡς πουὸ οὗνεκ οὐ 

σφαγήσεται. 

ΑΧ. ᾽Αλλὼ μὴν εἰς τοὺτό γ ἥξει. ΙΦ. Μῆτερ, εἶσα- 
/ 

Λουσωατε 
”- 5 ”- / / / . 2 ” 

Ἔων ἐεμων λόγων ῥάτην γὰρ σ εἰσορώ 2υμου- 

ενην 

1970 Σῷ πόσει. τὰ ὃ ἀδύναν ἡμῖν καρτερεν οὐ ῥά- 
διον. 

Τὸν μὲν οὖν ἔενον δίκαιον αὐέσαι προθυµίας" 

᾿᾽Αλλὰὸ καὶ σὲ του» ὁρῶν χρὴ, μὴ διαθλη»δής στρα- 
τω» 

ΑΕ. Βοϊ]ϊσθι Ώανα «ΟπΏα οογγεγίαπο. 

19765 

6ἵψ. Ὑο νετο αιϊἀ οροτίαί {ασςτθ {πο 

4ελ. Ἠείπε β]απι, ϐἶψ. Απ Ρτορίετ ου ποπ πιασίαρίαις 2 

«ει. 9εᾶά {αππεπ αἆ Ώου Υοη]οί. 11. ἵΤαϊετ, αιιά{ιο 

Ίεα νοινα; ΓΠδίτα θΠΙΠ {6 νιάθο Ιχαςοῖ 

1570 Μασίίο {πο. Α: ποσία. Ιπβτπηϊίαί Παιιά Εαοῖ]ο ο5έ ουπῖε]. [άι: 

Τδέαπα α]άεπα Ἡοδρίέοπα «4 111Π1 θ5έ ]αιιάατα Ρτορίοχ Ργοναρίαπα αΠΠΥΗΠΗ Ίάναη- 

Βεά οἱ {6 1Πιά νιάοτο οροτίεί, πο αριιᾷ εχοτοϊέατα Ππδϊπηα]ετῖς, 

οὕνεκα, ρτορυπα ο5ί. 3191 η). 
1968. ᾽Αλλὰ μὴν εἰς τοῦτό γ᾿ ἠξηι Ἠπιο, 

Ἴξω. «ἰφιῖ αἲ Άοο υεπίαπι: δεῖ]. ἵνα μὴ 
σφαγήσησαι. Μαν, 

εἰς σουτό π᾿ ἦξε.] ΙΜα]ίπι εἰς σαυτό γ᾿ 

ἦξει, 6οάεηι γόδ γοοϊάεί. Φὶο εἰς ταυτὸν ἥξεις, 
Ἠ]ρρο]. ν. 976. ιὈῖ βοπολµαδίος ἥκει, 
ΟΩιιοἆ δἱ τεποίιγ σ2ῦτο, 4ς εαάε Τρῃ]σο- 
ηῖο οχρ]σαπάιπι οπΙ. ἨΒαχγποδίο {4ΠΠ6Π 
Ἰιάϊσα, νο] ππαπαπα 5αρτα οαριι]άπῃ ροπεπς 
πας αἴί, νο] 5οεἵο5 πηϊ]ῖίθς τοξροςίαη». 

ἍΠις5. 
᾽Αλλὰ μὴν εἰς σοῦπό Υ᾿ Ἰξει. ] υετυπηία- 

ΏηΘΏ αἆ Ίος τες οναἁαί, Ἱ. ο. αἆ ΡΙσπαπῃ: 

νε] ΠΙΑΠΙΠΩ ΦΗΡΕΥ «αρΙ]ΙΏ Ῥοποης Ώας 
αἲί, νεἰ 5οοῖος πη]Πίος τορροσίαης, απ] 1Π 

αγγηϊ5 αἀδίαῦαπί, νοὶ οι αγΠιῖς.  αγ1165. 
Ἐοεβ]. νυραίαπα {πείας ραίαίηις, 

ΛοΏῆ]απῃ, Πῖς γουοῖς Ρτοπιπεία(ἶς, 6 σ]αάΤαπα 
5 1πῃ αΙσῖςςε, τιέ 5οΏσιις οἳε: 5οἆ πά Ἰναπς 
(ρ]αάἴατα) τος χθᾶῖε, Ἱῖς τοπ ἀεοργηθί; 
παπα εκ Μαν κ]απάϊ ππεπίο ἀερετο 6556 ἦχα, 
ποῦ ᾖξω, οἳ ἵπ. πεονγοσαίίοπιο Ογίαποπιος- 
Ίγα” Ίπραςςς Ρο» ἵ ἵνα σφαγήσηται- 1εεΚ. 

Κοεβ]εγα», αυ ία νοτεῖε: ας κο]ῖ ετιί- 

σο]εἰάεπι νεὶ Πιεγαι/ ιυϊγᾶν απ{οπιπιει. 
σσ εῦι δουεγάί Κίορ/οπᾶ.) Αίπιιο Ίαο 
αωϊάσπι γογςῖο πΙΗΙ {αο]πια ο55ο νιάρίιγ. 
Έταδίηιις τοάιάρταε: Ἰέος Άπιο υἱάε[ίσεί [οοί 
υθηῖεί, δεῖ]. σφαγήσεται. Πο Γγολίε ος ιυϊγά 
ἀαπιι Κοπιμιοι. Φεϊπργις]ιο] 4ποσιε τοά- 
ἀῑε: Πεπίσκίεπ οἱ] εν ἀῑοδεν Πἱεγ (εν τεὶσί 
αι φεῦι δολιυεγαέ ιώιά φοῖπε δοἰάαίει) οπιί-- 
Σελείάοπ. Ἐτοίεείο πεδεῖο αιοπιοάο ορ- 
Ῥοποτε Ρο5δΐί Κοεβ]ετις, Α ε]]επα, Ἱπρχῖ- 
τηῖ5 1Ώ 56ΓΠΠΟΠ6Θ {απ αὈγιρίο πο Ροίαῖςςε 
κἴπηυ] πηᾖ] {ος αἴηιο σ]αάἴαπα πποπδίτατθ. 
Έχτυπησιι5: }οἱοῖ, φιί ιο γεροπάγα α΄ εἴῖς, 
δἰαάἵατη πποηδίταῃς. Πορ, 

1510, ὠλύνατα, 5 ἃ καρτερεῖν 1εσαχ, 

4 ση 56ΠΦΙΙΤΏ Ἠθβεο Ῥορδίέ, ποπ γἱάεο. 
Μαϊῖπα Ιρίέαχ Ίοσοτο ἡμῶν Ῥτο ἡμῖν, αἱ τὰ 
ἀδύνατα ἡμῶν τη σὴν ἡμῶν ἀδυναμίαν, 
γο] ἡμᾶς ἀσθενεῖς ὄντας. Ῥεηςις οσε: [εν 
υἷα ροίσοέ, τε ποδίγα ἰπιδεοιίίας γεδὶδίειᾶο 
βατ οἱ. ἨΜμςς. Α 

Καρτερεῖν πο Π]ο 5ἱσηϊήσαί 5ιιὔπενε, 5θὰ 
οοπίτα πῖοπιίεηι εγφευεγατε. «Ηεαῇ, 

Ἄοπ ποσρςδατία 6556 νΙάεέαχ οπποηάα{ίο 
(Μιι»ρταν{ί) ἡμῶν, ϱπη εοπδίεί, Οτωςος 
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λ / ., 

Καὶ σλεον πράζωµεν οὐδεν, ὃς δὲ συμφορᾶς τύχη. 
Οία ὃ' εἰσηλ»έν µ᾿ ὤκουσον, μῆτερ. ἔννοουμιένην. 

.” 4 / ”- ) δες / 

1976 Κατ»ανεῖν εν (οἱ δεδοκται' τοῦτο ὃδ) αὐτὸ (ούλο- 

αι 1985 

Εὐκλεῶς πρᾶξαι, παρεῖσά γ ἐκποδὼν τὸ δυσµενές. 

Έτ πμ {ατηεπ ρ]ας ε[Πεῖαπαας, ΑεΠ]]]ος αιίστω ἴω σα]απηϊέαίοτω Ἰποῖᾶαι, 

Αιάϊ αιΐστη, τηαΐετ, ασε τα]Ἡῖ οοσ[απεῖ ἵΏ πηθΠίεπη νεποτίηέ, 

1576 Μοτί ααἱάεπι παϊῃῖ ἀεετείαπα οδε; 5εἀ Ώος ἵρεαπα το]ο 

Οοπῖοςε {αςθγε, οπαϊέέεης ρτοςι] ΙπάΙσπαεἴοπειης 

βαρο ιμ1 ἁαίίνο Ῥτο σεη]"νο. Οιοά οἱ 
νετο αἰῖαπα νετΏῖ καρτερεῖν ΠΟΙΙΟΠΟΠΙ οοἨ- 
5 ααατΏμ5, 56Π5Ι15 Ῥοπ5 εχῖσίεε, Ἐαυϊάσπα 
80 Ιπῖ(ο εχϊςιππαραπα καρπερεῖν, Ἡ. ]. 556 
εοηςίαηίθχ Ῥετεεφι!, ε[ῄοετα. Πορ/α. 

παρτερεῖν ε5ί, ουπΙά. ΓΤοεβπεγ. 
1672. μὴ διαβλ.] Νε αραιά εκογεϊέατη 

Ίπ κα5ρϊοῖοπεπαη ΙΠΟΙΙΤΗ5, τηα]ο αιιάἶας. 
Ἠεαίήας ταῖς: πο σπα εχοτοῖέα ϱΟΠΙ- 
τη]ξίατε, ηο Ιπ]πηῖσα οχογοϊιῖ τεάἆατο, 

ΠΗορ/π. 
15675. ὃς δε] 0οά. Α. ὅδε συμφορας. Ἠος 

εγαῖ, οΡΙΠΟΣ, ὅδε δὲ συμφορῶς σύχῃπ. Οοἆ. 
(0. ὃς ὅδε ὔετοι 1576. Β. Ο. δυσγενες 

ῬΓΟ δυσµενές. γιά. αἆ ΤρΗ. Ταχ. 599, 
2ήαγλ1. 

ὅδε δὲ] Τια ΜΕ, Ἐ. Ἐά. Α]ά. ὃς Σὲ. 
4µςα. 

ὃς δὲ συμφορᾶς σύχ.] Ὃς Ρτο οὗτος Εῖο, 

υέ 56ρε αριά Ἠοπηεσυτη, Χεπορμοπίεπι, 
ἘῬ]αίοπετη, αἩοδᾳαθ; ΑοΠί]]επα αιέετη Ἱπ- 
ηυῖϊε Άατγπες. 

ὃς ῬΤΟ οὗτος, 5οἵ]. Αε]]]ε». . σετ, 
Ρ. 24. Πορ/η. 

ὁ δὲ] Ὁ ᾽Αχιλλεύ.. κε]ιοίαδί. 
1574. Ώε υ5α γ. εἰσέρχεσθαι ν. ΦΗΡΤΑ 

αἆ ν. δ7. 499. 599. εξ. ΙΠίτ. 1411. Ἱηρτί- 
ταῖς Π]ο οοη{εγεπάς εσί, ν. 493. ΠΗογῇη. 

1576. κατανεῖν μέν µοι δέδοκται.] 11οραί 
Βὶο ραυ]]απα ενασατῖ, πιοᾶο πε εχίτα οἶεας. 
Ατὶριοίε]ος Ῥοέῆβο. «αρ. Χ Ἡ. ὲ πιογίδις 
Ζεγδοπαγιπι ἴἵπ ἸΤταρωάία, αὐθίαογ τος 
εἴτοα ϱο5 εχῖσίε; απαταπῃ οωατία ες σὸ 
ὁμαλὸν, σφιιαδία», 5ἴνο οοηδίαπς 5ἳθῖ αἷ- 
τηϊΗέιάο ααα]]ς αΏ Ἱποβρίο Ῥτουθδδοταί; εί 
εχεπρ]Ηπα οοηίταγῇ, βἴνο σοῦ ἀνωμώλου, 
ἐπαφιαδιίαξῖς, Ῥχο[οτί Ἠαπο Τρη]σεηίαπα 
Ἐττίρ]αϊς: οὐδὲν γὰρ (1πηιθ) ἔοικεν ᾗ ἵκε- 
πεύουσα σῃ ὑστέρᾳ: εα επῖπι σιρρἰίσας, πῖ- 
11 κἰηι]ς εδ εἰ φιιῶ Ἰοδίεα γή. Ὑετυπα 
ἀῑαῖς Βεά εί εκηάετα τεπα 1π «εείοτῖ Ἡιι- 
Ίας ἀταπιαίς Ρογβοηί5, εχερρία Ο]γίωπι- 
Ἠερίτα, οΏρεγνατε Ροΐμκεει. Βϊπσι]ας οἷς- 

ίατηας, ῬορίμαΡῖίο ἈΝαπεῖο, απῖα ε]αβ οςε 
η]ΠΙ] Ῥγαρί6γ πιαγγαΤε: 

Ασαπιεπηποηϊς 6ί ἨΠεπε]αϊ σαυῖεα απῖτηϊ 
εί ρατάἁπα Ιπνίσετω πηυίαϊίῖο, πμ]]α πονα 
εχῖςίεηίε νε] αρρατεηίο «αἱ ςσα νετα, Έααε 
ἀνώμαλος οοηρἰἀεταπᾶ αρρατεῦῖε, ας Ἰδία 
1ρΗΙσεπῖος Εις: 

Αελίηες, ααῖ αι]ἀνῖς ρα νε] {περτε 
Ρραταίας οταί υἱ Ῥιε]]απαῃ 5οτναχεί, πποχ Τρ58 
1η ο]αξάεπα φαετήβείο Ῥτίτηςς ρατίες ας]:: 

Οποτις, ααῖ ἴαπα «πανῖ(ετ εἰ πηϊφεγαβ]]]- 
{6Υ 5ογίοπα Τρ]]σοπία ἀεβενοταί αἆ Άπεπα 
Αείας ΟιιατΗ, Ῥοσίθα «σεἀστω Ίαπῃ οθΓίαπα 

6ρᾳι1ο απῖτηο οτί, πθηιθ αἆμας δεινοπαφεῇ, 
εί ριοπαῖαῖς οἵ κἰοτίαπι {πιπιογίαίεπι, Υ. 
1500. ει Ὠϊαπατη εε]ευταί οὉ εἶας ΤΠΟΧ- 
{ετη, {απφµαπι ἐπ᾽ εὔτυχει πότµω, οὗ ευει- 
ἔιπι [ογέισιαίω τα: 

Ίρεο Εατημ]ας 5οηοχ αυῖ 5ο ὦγαθὲν θἴσπισ- 
σὸν ΑΡαππεπιποηϊ ]ασίανοταί, ν. 465. ΤΊΈη- 
έθτω Ρορίθα πημίαί, ΑσαπησιιποΟΠεΠ] ρτοαἵέ, 
εί εοηκῖ]α εἶας Ο]γίαπωηοεσίτα επατταί : 

Φο]α Ο]γιαπωπορίτα Ἱπιτηυίαδϊ]ῇ5 τηαπεί, 
ἨΠος επῖτη Ἡϊφίοτία Πάες, οἱ οπάε. Αρα- 
τηβΏηποπῖ5, Ἠυ]ας αεπβοῖϊ Ῥγαιοχίι ο 
Ί]]α Ῥορίρα Ῥοτρείταία, Ῥοσμ]αῦαί. 

Ἠ]ς τεῦις οΏσειναῖς, Ίατη {οτίε εἶωςες- 
οθέ Ίπεης εί Ῥτοροδίέαπα 5αρίεπιῖςειταῖ ροῦ- 
{ᾳ 1π Ἠου ἀτατηαίθ: Ώηεπαρε, τή (ρταίες 
πηα]α απωρ]ἴοπῖς) ἨἩαππαπ] απ]τηϊ Ιεν]ίαίετη, 
εἰ σὸ εὐμετάθλητον, εί Ἱποοηδίαπίίατα 1π 
εοης]]]5 ευῖς, Ῥεχ {οί Ιηρίαῦῖ]ες ἀταπιαεῖς 
Ῥογεοπας τεργερρεηίατοι.  ΌΏυιατα ΙπςιαδῆΙ- 
{αΐεπη, Ἱία οεχηρ]έαπα, Ἰαιιὰί ροίῖας ατα 
νιΠο, οµπα Ατίδίοίε]ε, γετίοηάατω ἀιχοεῖτα. 
Ἄοη οπῖτη ατεγ Ῥτοροβίτιτη 54 1τΏ αβθρα ια] 
Ροειΐξ φετϊρίογ: οί 1ἱεθι Ρ6Γ5οΏα: »ἰπί ἀνώ- 
µαλοι, (1 ἵρσαπα αποάἀ νο]υῖτ, εἰ ηθςεδςᾶ- 
ΤΙΗΤΩ οχαί) Ροδία 1απηεή 1π 5 ἀεεοτίρεῃ- 
4ϊς «ειναί σὸ ὁμαλόν Ἐαιάεπι πρᾶξιν 
Ἐπιρίάϊς, 4παπα κρίσο Ατ]σιοίε]ίς, ἵη ας 
το 5εηαῖ τηα]]επα ; εί πηϊγατὶ εηβ]τεί, ὦγχί- 
νοιαν εἶας Εαρῖσεε ος, ααοά αἰῖς οῦνῖωσα 
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Δευρο δὴ, σκέψαι µεὸ ἡμῶν, μῆτερ, ὡς καλῶς λέγω, 
Εἰς ἐἔμ Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νυν ἀποθλέπει, 

Καν θμιοὶ πορ-)µός σε 

φαὶ, 
13280 

”- ΝΔ -” 

ναών, καὶ Ὅρυγων κάωτασκα- 

Τάς τε μελλούσας γυναῖκας, ἤν τι δρῶσι βάρβαροι, 

Οοπβίάθτα Υετο Ίαπα ποῦίδοευπη, τηαίοτ, απαπι τοσίο ἀῑσαπῃ: 

Τοία ππαχῖπαα Ογερεῖα ἵη πιο πιιπο ΙΠΠΕΙΣ, 

Έε ἵπ της ἰτα]εοίῖο πανῖαπα Ῥοδί{α εσί, οί ογει»ίῖο ΏΗτγσιπα: 

1580 Ῥοβίεταδᾳαε ππυ]Ίεγες, 5ἱ αιῑά αἀνειδις Ῥαϊραχυπι ασαηί, 

νιάθέισ, ηῖςὶ 56ΊΤΘΠ1, Λος 6ΠΊΤΙΕΦ «γιο εδὲ 
ΕΗοπιίπιε». 
ΝΤ] ἀῑσο ἆε οῖο ροΗῖσο ἵπ Ατσῖνος εί 

1,αεεάσρπιοπίος, 5αΏ Ρογςοηῖς Α σαπΙΕΠΙΠΟ- 
ηῖς εί ἸΜεπε]αῖ: ααοά (αππεπ ποπ ἀπδίεο 
οαυῖη πορίετ Αλοπιεηςῖς απΊπιο Ἠαῦοτοαί ἵτι- 
Έκιτα ουπα Ώαπς {αὈι]απῃ οοππροςυέ. 

Ματ. 
Αάάῑε ΚοοεΠ]. Ἠϊο 5αὈΙέαπα τη {αίΙΟΠΘΠΙ 

1ρηϊσεπία ε5δε αἀπιοάαπα παίυγα «ΕοΠ- 
5τιαπα: υ]άϊςςσο οπῖπῃ ἴ]]απα Α ο)Ι]]5 Ρετῖ- 
ου]μτῃ, πες ]]ατω 51Ρ] 5«ρεπα νέα 5ΡεΓες- 
58, τπα]ιςος Ισῖτιπ δροπίς, α παπα νΙ «ὔ8ο- 

ταπα, Ἱπαππο]ατί. Ἀεσ].. 
Ἐϊίσο νῖκ ἹπΠϊῖ Ῥεγειαᾶστε ΡοδδΙπῃ, 

Ῥοξίαπα ος, αασᾶ α]ίππο Ίοεο ποίανεταί 
ἹΜατκ]απάκάς, Ίπι αΠΊπΊο Παδιῖςσα. Ῥταίς- 
τεα ΟΡΙΠΟΣ, Ἠαπο τερεπίπαπα Τρηϊσεπῖα 
τηια{ΙοΏθΠα Παέγα ταῖ να]άε 6556 αοζοπ]- 
πηοάαίαπα, ᾳαοᾶ εἰ Ἐοεμίεγαπα ]άΐσαςσε 
αἆ Ἡ. ]. γΙάθο. Ῥτε]] ἵπ Ποτα αρίαῖῖς, (πες 
επατπα οσα Ἰ]αεία ρασίαπα ἀοππάπι τ6- 
Ἠααεταί, τας 1η απηρ]εσιις νΙτῖ (απ, ααδη- 
τας Αολες εταί, Ῥγοροτατοί, 5οά οοηίῖτα 
ΟΠΊΠΕΤΩ 5ρεπῃ αίᾳιε εχεροςία(ἴοπεπα αιιάῖτ, 
56 αἀγεπῖσ5ο, τέ Ἱπωπαο]εέαχ αίηαθ τποτίᾶ- 
τατ, οί απϊάεπτα τπαπι ραϊσῖ», α απο {α]α 
αυῖά πι]]ο πιοᾷο εκεροείατῖ Ῥοΐρταί, εα 
Ῥτοξεοίο Ἱπρτῖπηῖς Ἰπίεγ αςδ]άιας Ππα(τῖς 
εἰιατῖδείτης» Ἰαστίῖτηας αἴηαο ααέτε]ας 5Ιπῃ- 
ΤΠΙΤΑ ΠΠΦΤΟΙΘΤΑ αὖ ΙπΙΠο ρο5ί αιάϊτατα 
Εἰςαςςπηυπα παπΒμπη 5οηἤτα ἀεδεῦαί. 
Οπαῇς επίπι Πας Γη]ς5εί ραε]]α, ας Ἠαπο 
Ἰπεχερεσίαίαπα ϱα5ΗΠΠ αΠπιο Ἠϊ]ατί αι 
Φᾳπο δίατη οεχοερίςσδί2 Έα )τοίεσίο 
ποΏ εί Ἠοπηπίς Ιπάο]ες αἴηαο ΠαξΙτα. 
Ῥορίαιατα αιίεπα οπτη αχ Ἱρδίας ραΐτί», ααῖ 
Άταοτεπα Ππιπρατη εἴσα β]ατα τηίπῖτηε «6- 
Ίατε Ροΐες!, (νῖά. ν. 679. 5ᾳᾳ. εἰ 1356. 5ᾳ-) 
{ατα ες ΑοΠΙΙΠ5, ουῖ αιἶάεπαι πον απίτηυς 
Ῥεπετο]ας 5οἆ Ῥοϊεπβα αάνειςας {οί {αηϊα- 
σσε ἱπρεάππεηία ἀεαδί, 5εγηοπε Ἰπίε]]εχ- 
Ἡς τεπι οπηπεπα πυ]]ο πιοάο Ρος5ε τενοςα- 

τοι. 1Υ. 

τὶ, Ιππο ν6το Ραΐτεπι αίᾳαο ΑοἩ]]επι πος 
ΠΟΠ ἵρσατα Ο]ψίαπωποςίπατα η αροτία ρετῖ- 
ο]α ΙΠΕΙΙΙΕΤΘ, Ώθ(Πθ 5Ρ6τα α]]απῃ 5α]ῖς 
αἄθσοαο, οχοϊαία αΠΠΟΤΟ 1Ώ Ραίτίατη, 41ο 
οπηπῖς (ταροοσαπα πια(ῖο πηϊτῖβορ βασταῦαί, 
θίᾳαε πηπηοτίθΗ σ]οσῖα αριιὰ Ρο5ίθτΟΡ, ΡΓΟ- 
Πτοίατ, 56 πηα]]ο Ῥτο ραΐτῖα ο]άσαιε 1θει- 
{βίο πτηοτῖ, αμαπα Ἱηγ]ίατα εί πο]επίεπα υί 
νἰσεππαπι αἲ αταπα (αΠ. Ἐσο νεο, 5ἳ 
Ἐυπιρῖάες πποτες Τρη]σοηῖοε αἰοι ἀερῖη- 
χῖςςοί, ἀΙςΕΓΕΙΏ, ΘΙΠῃ αἀνογδιας παίητα Ώιι- 
ΤΠΕ: τβ(ΙΟΠΕΤΩ Υεμοπιοηίας Ρεςςᾷρ5θ. 

ΗΟΡΡΗ. 
1576. δυσµενε.] «Μ5. ϐ. οἱ Τ1Ρ. Ῥ. 

Σδυσγενέε. 1,εσεπάυτα δυσχιερὲς, ἰά φιιοᾷ τες 
πιο[οςεῖ Παδέί. ΊἩΜιωςς. 

1577. Σκέψαι, Ῥετρεπάᾶο. Καλώς, ἅλη- 

9ῶς. Πορ[η. 
1578. Ἑλλὰς ἡ μεγίστη] ΟΡΙπος, ᾗ µε» 

ψίστη, Οχᾶοῖα φια Ῥατίε πιακῖππα ονε; υΐ 
Ππίο]]σαί Ῥε]οροππθδυτα Ῥταεἴρις, Βὶς ᾗ 
σομώτῶτος, ΦοΡΏ. Α]ας. 851. ο] βαθύτατον, 

1ασοῖαπις Νανίσαπί. Ῥ. 495. ᾖᾗ βρώχιστον 
τοῦ λόγου, ΑτὶδίοΡΗ. Τγ5ῖδίτ. 716. τέ 
Ίππο υεγύο ἀἰσῶπ. «ἨΜαγχ]. 

ἡ μέγιστη] Ῥτο ἡ µεγάλη. 5αροτ]ανιβ 
Ῥτο Ροδίάνο. Ἠεδγοβίή5: μµεγίστην, µεγά- 
1. Ἠτας. 

Τάσου νυ]σαίαπα Κοομὶ. Ἠεε. 
1578. 5. ὁ μεγίστη Ῥτο µεγάλη, 51ρ6ί- 

Ἰαάνας Ῥτο ροβ νο. Ἠεσγεβίας μεγίστη», 
μεγάλην. Υ. εἴαπι Ὑϊδει. Ώματε ΠΟΠ 
ορας α5ί επιεπἀαίίοπε ἸΜατκ]απάί πϊπηϊς 
αμ 5]ά ὃ μεγίστη 5ο. ἐστι Τοῦις πιαχῖ- 
πης ΟΤαςἷ ου απϊπαῖααθ ἴπ πο 5υπί 
Αχί αίᾳιο ἀῑτοοι, αἆ πο απίσαπα »α]αᾶς 
οπιηῖ5 οαιιδαπα ΟΠΊΠ6ς χορρίοϊαπξ. Ἐοάεπι 
τθά]έ ἐν ἐμοὶ ----ἴπ πως 5ἴία ο5ί, α ππογίθ πηρα 
Ῥεηάεί. Πόρ-μον ναών, 5ΗΡΤα ν. 92. πλοῦν, 
εί. ΠΗορβη. 

1580. 5. Τάς σε µελλούσας γυναῖκας, ἴν 
σὶ δρώσι βάρβαροι, Μη ἁρπάζειν ἐῶν τῶς 
ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδος. ] Τ.εσα φάσὃ (72ο σῶς) 

Θα 
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Μηκες. ὡρπάζειν ἐέῶν τᾶς ολξίας εξ Ἑλλάδος. 
κπ / 2/ / / - 

Τον ἨἙλένης τίσαντας 0λενρον, ἤντιν ἤρπασεν ΠΠά- 

ϱις. 
γα ” / / 

Ταῦτα πάντα κατ» ανοῦσα ῥύσόμαι' καί µου Ἀλέος, 
3 ε /΄ Ὁ « ” / / / 

Ἑλλάὸ ὡς ἠλευθέρωσα, Κακαριον γενήσεταν. 

1995 Καὶ γὰρ οὐδὲ τοι λίαν γ ἔμοι Φιλοψυχεῦ κεεών᾽ 

ΤΙασι γάρ ω Ἑλ λγσι κοινον ἔσεκερ, ουχ) σοὶ μόνη. 

᾽Αλλὰ μιυβίοι μὲν ὤνδρες ὁ ἀσσίσιω πε ἐφραγμθου 

Μυρίοι ὃ ε ἐρέτρ έχοντες» πατρίδος ἢ ἠδιιημένης, 

οη απιρ]ας ος Οταοσ]ὰ ταρί Ρεγπαϊέίαπέ [ορπηῖπας Π]αδίτος, 

Ἠε]σπα: αρτυτη Ἱαεηίες, παπα 5σε]εσίᾳς Ῥαπῖς ταριέ. 

ας οπωΏ]α Τηοτί6 πηρα ΤοΔΙπΠαΤΩ, θί πηρα σ]οτία 

Ἐτίε Ροαία, αποά οσο Προτανεγίπα (γωςῖαηῃ. 

1585 Ἐλοπῖπι ποηΏ να]άο Ποπεδέαπῃ οδε πη]Ώῖ αιπατο ΥΙ(ΑΠΗ : 

Ῥερετῖςεϊ επΊπα πηο 6ΟΠΙΠΙΗΠΕΠΑ οπηηῖρα5 Οταοῖς, ποπ 4Βῖ 5ο]1, 

Απ εγσο ται] υ τί ππαπϊα «]γρεῖς, 

ἹΜυ]ά εἰῖατα τεπηῖσες, Ρτορίες Ἱπ]ατία-αΗεσίαπα ρατίατη, 

αί Οἵ σοι πέρα στέρζανσες, οἵδε καὶ πέρα 
Μισοῦσω, Ειτῖρ]ά. Ατὶδίοία]. Ῥο]. ΥΠΙ. 
ΜΙΝΑ α 

1580. ἸΠα]]οια ᾖν σι δρῶσι Βαρβάρους. 

γιά. ν. 671. Πεαῃ. 
1581. Μηκέ’ ἁρπάζειν ἐν τῶς ὀλβίας ἐξ 

Ἑλλάδος, ] Α]ῑας Ιοσιίυτ: τὰς ὀλβίας ὅτο. 

{άπα τοίοττο ἀεβθεί αἆ τὰς γυναίκας. ΒΙΠ 
πῶς Ῥτο σης, αῑαά οτε 1 5ροεποι ἁἷδ- 
Ἱεείοσιπα πωϊχίυτα οἴαπι εχίτα (ΟΠογιπῃ. 
νιἀ. Απάτοπι. ν. 270. Βαγπεδ. 

Ῥατγποςίο Ρ]αςεί σῶς ὀλβίας, αἱ αἆ οτα- 
οἵαπα τε{εταίατ, ααοά «απο οοπδίγαςΠοπθτα 
τοά!ί ἀωτίογειῃ, αΠῖ, 1η Ἠῖς Ἡοαί ας, ]ο- 
συπί σὰς ὀλβίας, ααοά αᾱ γυναίκας παΠεη- 

ἁάπῃ, ααοἀ εσο 5εη5ι5 (Ποᾳιε στα(ῖα Ῥγα- 
{ογγετω. Ώε υῖ {οσπι]α δρᾷν τι Ίατη 5ιι- 
Ρτα αἆ ν. 579. ἀῑείατα οδί, Ἡ. 1. εχρ]απαη- 
ἀμτη Ρε ἁρπάζειν γυναῖκαε. ΠΟΡΓΗ. 

1959. ΝοΠ «ας «οιηπηοάς Ἠε]ρπας αἳ- 
Ἰαήο Ελένης ὄλεθρος ἀῑεῖωτ. ϱΟαιάαπι 
ἀεῖπάς ἰταΏῖέ δε(εΏ5 «ΟΠΊΠΊά ἥντιν ἥρπα- 
σεν Πάρε. Ὀωίααο Πο πιεἀεβίταυχ, 16- 
σεπάο: 

πό γ Ελένης τίσαντας, ὀλε}ρος ἄντι 

ἅρπασεν Πόει:. 

ὄλεβρος Ῥτο ὀλέθριος, πὲ 5αρε αραιά Ὠοε- 
ΠΙΟΦΙΙΕΠΕΙΩ. ᾖΛμεσ. 

ἨΠεοαίῃ. σίσαντας τείοτί αἆ Τας05, ΠΟΠ. 
αἆ Ὀατρατος, εἰ γογξ: οἰδερπίε. ἈἨεεᾖ. 

α 

1554. μαχάριον, ὄλβιον, κλεινόν. Σ1ορ/τι. 
1585. Καὶ γὰρ οὐδέ σοι λίαν Υ ἐμοὶ φιλο- 

ψυχεῖν λ Ἐθεών Ἅ Φογ]δί οροτέαῖί γεµοι" α110- 

απ απατία5 Ρος πο ἐογμαϊπαΡβίέαχ {π νοςα 
Ἰηίρρτα. ν]ά. αἆ ν. 584. ΟΡ αααπα τα(ῖο- 
ΠΘΙΗ ΙΠΟΧ ν. 159]. Ῥτο ὦρ τον 5ΕΤΙΡΕΠ- 
ἆαπα νΙάείιχγ ἆρα σχαοῖµεν, εοἆςηι 56ης. 
δε Οοάἆ. Δ. Ἑ. Ἠῖο Παῦοπί ουδε σι λιαν 
εωε ἕεο. ππάο Ρραΐοί Ἰπεγρο]άέαπα Γη5ςα 
Ἰάπο ΥΘΓΡΗΠΗ. ΠαΠῃ χρεών ἐστι εδί χρή. ΏΟΙ 
απίεπι Όγαος, ορίπος, ἀῑοϊααα Άοξεών ἐστι 
(ναι χοἨ) ΕΜΟΙ σοῦτο ποιο, 5εζ, χρέων ἐσ- 

σι (νε! χίζΗ) ΕΜΕ. σοιεῖν. γιάε Ἠα]ας5 Όνα- 

1Πα(15 ν. 540. 728. 810. 910. 989. 10556. 
12575. Ἠῑπς οίἵαπι εοηδίαί Ἰοησαπα 5γ]]α- 
Ῥαπα ἆροςςο Ἠιῖς Τγουιμαῖσοσς απθπι ἀείες- 
έαπα οοππρεηραταπέ 5αΏ5(αεπάο ἐμοὶ χρεὼν 
Ῥτο ἐμὲ, οτοάο οοπία δια τας Πῃ- 
δια. ἸἈατα οχεππρ]α εκ Ρορηοεῖε, Ίνος- 
απ Ίοπο, αἱ 1,αοἴαπο, οτωπῖα 5ιπέ τηθηο- 
ρα: «ιιοᾷ {αςῖ]ο ΡΓΟΡάΤΘ Ῥοδδετῃ, ηΠ]ςί Ῥχε- 
γ]ίαίΙ φίάετοτα. Ῥαΐίο ΕΒπρ]άεπα 5ετῖρ- 
5155, Καὶ γδο οὐδὲ σοι λίαν ἐμέ γε Φιλοψυ- 

χεῖν χρεών. α]έπωα ἵπ λίαν 5αρε Ίοπσα ε5ι. 
Ίάεπι εσί χρὴ οἳ χζέων ἔσσι. Λ/αγ[. 

1585. Αρετίο πιεπάοδα5. Ἡ,, Ε. ΒΗρΡΙ. 
Ῥγαί, αἆ Ἠεοιῦ. ρ. εἰχχσή. Βιγη. 

Ῥτο νι]σαίο γ᾿ ἐμρὶ τεοερῖ οἶτι Ἠεα- 
μίο αίᾳπο ἸΜατκ]απάο γέ µο. Ἠορβα. 

1686. Τιῶσι γάρ µ Ἕλλησι πομὸν ἔτεκες, 
οὐχὶ σοὶ µόνπ] Ἠιο τείετ Π]ιά Άεπιο οἰδὶ 
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γ υπερ Ἑλλάδος -α- 

Ἡ ὃδ᾽ ἐμὴ Ψυχῖ. μι οὖσα. πάντα κωλύσει τώδε : 1400 
ο ο] 

ο εχοθέεν ὠντειπσεῖν ἔπος: 5 

Κάπ᾽ εκεῖν έλωμωεν' οὐ δεῖ σόνδε διὼ μάχης μµολεῖν 
” κ / ς . 

Τσιν ᾿Αργείοις γυνακος οὗνεκ οὖὐδε κατνάνεῖν 

Εις γ΄ ἀνῆρ κρείσσων γύναικων μυρίων ὁρῶν σον. 

1995 Εἰ/ ὃ) ἐδουλήὴη τὸ σωμιω τοῦμιὸν Άρτεμις λ αεἴν, 1405 

Ἐ μποδὼν γενήσομιαι ᾿γὼ ο ητος οὖσα τῇ δε 5 

Αιάοερυπί αἰαυῖά {αεεγε εοηυίτα Ἰορίος, εί πιοτίεπα. ορρείετο ρτο ΟΥαοία, 

ἼΜθα νετο υπῖα5 απῖπηα Ώσρο οπηπῖα Ἱππρεάϊείξ 

Ωποάἆ Παπ} εσὲ ος 152 4η νειριπα ερπίτα ἠώο ἀΐοετε ροδδεπηυς 2 

γεπῖαταιϊς είίαπα αἆ 1]αά. Ἀοπ οροτίοί Ώυππο ρὰσπατε 

Οπα οππηίρα5 (ταοῖς ρτορίες τΠΙΙΙΘΓΘΠΗ, θα πιοτ]. 

Όπις ορῖπι γὶγ ἀῑσηῖου οδί, 4ααπα ἵππαπηετα πη]ῖετες, αιῖ Ίάσεπα αρρῖεἶαί. 

13295 9] αιίεπ Ὠίαπα νο]ιῖέ ππεαπα εογρ5 Ἠαβοτε, 

Απ εσο αθξ 5υπα πηοσία]5, οὐβῖδίαπι ΌΏεςς 5 

παφεϊέαγ. Ἐί ἠλαά, Λίο φιδί, δεᾶ ραἰγία. 
Βαγπέςδ. 

1689. Βὶο ἀῑδίπσιιο οἵ Ίᾳσο, ἐχιθροὺς, κ 
ὑπὲρ Ἑλλάδος «ανεῖν, Ἡ δ ἐμὴ ψυχὴ, μί᾽ 
οὗσα, πώντα χωλύσει πάδε: Ἰοδίες, 6ἱ ῷγο 
(γώαᾶῖα πιογίὶ, Ἰάεα υ6γο ιώεΐμς απιῖπια ας 
οπππία ἱπιρεαίεί ὃ Ὑα]σο Ρρ]επε ἀῑδαπσιυϊιχ 
Ῥοδέ 9 ανεῖν, οί Ἱπίσυτος. ἀθεςί Ρροδέ τάδε, εί 
Ἰοσίέας ἐχαρούς τε (ὅρά. Β. γε) χα ὑπὲρ, 
εοπίτα πισίσωτη. Ύογοις Γοτγοί, Ἡ δ' ἐμὸ 
Ψυχὴ μιῶς, ἅπαντα, ὃς. 9εὰ ἰαΐς αςΙΠΙΟΙΙ 
ποη ἀρμιάθταίατ. Μαν]. 

Ὀε]οπάωπῃ σε, ιέτοσίο πιοηεί Πεϊςκῖις, 
Μιας. 

1989. 5. σε Ῥοδί ἔχβρους «ε]εο επι 
ΠοϊςΚίο αίᾳαε Ἡεαιμίο. ἨΠεαίμίας αᾳπο- 
απε οεηδεὺαί Άπο ν. 19290. ποίαπα Ιπίςγ- 
τοραίϊοΏ]5 9556 Ῥοηπθηάατη. Πασρίδος 56, 
ἔνεκεν. Όε ἔοτπιυ]α δρῶν τι Υ. 5ΗΡΤΕ 84 ν. 
571. υῖ οοἀςπω, απο ΠὨῖς, 58η5 οζειστοῥα:, 
πΙτΩΙσΗΤΩ: Τπασηας τος 5α5είρετε, ϱο5 ια] οἵς- 
ο, Ψυχὴν ἀῑοὶ Ῥτο γἴία, πάς Φιλοψυχεῖν, 
ν. 1586. Ρο υἰίαπω ἀἱῄσετθ, ποίιΏα ο5ί- 
οίς 4µοαιιε 95, Ἡ. εε Ν. ἘΤ. αιηαπέ ]οᾳαἵ 
Ἡέ Μαη. κ. 59. ν. Ῥμαπα. 1945. Πῖ- 
απθ Ῥεμο]. ᾖΠορ/η. 

ο 1591. Αροτίο πηεπάοσις Ἡ. Ε. ΦΗρΡ], 
Ῥταί αἆ Ἠεοιῦ. Ρ. εἰχκσί. Βιωγπ. 

ποὺσό γλ] Τια Μ», Ἐ,. ιἱ Ίαπι ΏαΓηο- 
οἶῃς, Ἐν, Α]ά, σοῦ γ’ η: οἱ 10. Ἑ, 51ρεγ- 
βεπΙρίο {πΊεΠ τοῦτό γ Μιας. 

Ἠεαί]]ας ΠΙΟΠΘΕ, γαοπειη σοπηπηα{ῖ5 
ἐτοσ]αῖοῖ ἵπ Ἠος Υθιδι (ατραίατη 6556, Ε3ΠΙ- 
απο ία {αοῖ]ο Ῥο55ε 5αΠαΤΙ: 

τί τὸ δίκαιον τοῦδ; ἔχοιμεν ἃρώ ν ἀντεπέν 

ἔπος: 

ἄλλο σι γουν 
Πορ/η. 

γογςι αηίεεθἆθη- 

Ποϊδκίας ἀθπίᾳαο οοπῇιοῖς: 
δίκαιον πούτῳ ὦρ' ἔχοιμεν. 

1599. 0ο. Α. ος”. 
χιζ”. 

εἶ Ῥτο σοῦ γ΄ τεοίθ Οάπίοτας σοῦτό Υ’. οἳ Ἱία 

Α. Β. ορ ο. 
σου γ». 

1ο απίο πιοπαῖ 5ογίρεπά ατα ν]άοτῖ ὧρα σχ-οῖ- 
με. Μ/{αγᾖ. 
΄Διὰ μάχης μολε τν ᾽Αργείοις] Ῥη]ταςϊς 

Ρῶπο εαάσπα 5εᾳαεατ, Υ. 1414. Δαναῖδαισι 
διὰ μάχη ἐλ ών. Ῥαγπιεδ. 

Κάπ᾽ ἐκ.] Νεαιε Ίος αγσιπΏεΠ{ΙΠΩ ϱδί 
ποα]ἰσοπά πα, 5, οῖατα Ἠοςυ αἀάαπι. 
μολεῖν διὰ µαχῇς, µάχασθαι. Βδὶς {618 ἵπ- 
{τα ν. 1414. Όε ν. ὁρᾷν φάος ν. 5αρτα αἆ 
ν. 1981. (Οαίετατη 1αἱε ἵπ πια]εῦτε σεπιὶ5 
οάἵυπα αθρῖ 4ποααε Ῥτοάστε ν]ἀείιχ Ῥοῦ- 
ἴα, απἆο εί ποπηῖπε μισογύνου αὓ οπιπῖρας 
{οτε Ἰπδῖσηϊεας ε5. Ότα ἆθ τε αι]ά σε 
αίμεπάιπα, 31ο Ίοοο Ρτοχῖπας ἀθποηδίτα- 
Ῥο. ΠΒΜορῄ. 

19968. 5. σώμα ῬΤΟ ἔμε νε νΙίαπι, 58Π- 
5ιϊπεπα ΤΠΘΙΤΗ, λαβεῖν ἴβπαιθπη ςαοτΠ- 
εἵπτη, απο Ρρίασθίατ. Ὑ, «Ἴρτα ν. 1511. 

Ῥτο ὧρ ἔχοιμεν Ραυ]- 

ᾳςᾳ2 
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᾽Αλλ' ἀμήχανον. δίδωμ.ι 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

σώμα τούμόν Ἑλλάδ,. 
Θύετ, ἑαπορθεῖτε Τροία». ταῦτα γὰρ μνημεῖά µου 
Διὰ µακρξ. καὶ παῖδες ἔτοι, καὶ γάμοι, καὶ δοξ ἐμή, 

1400 Βαρθάρων ὃ Ἑλλήνας ἄρχειν εἰνὸς, ἀλλ᾽ ἁββαρθάρους, 

Μητερ, Ἑλλήνων" τὸ μὲν γὰρ δοῦλον, οἱ δ᾽ ἐλεύ»γεροι. 
ΧΟ. Τὸ μὲν σὸν, ὦ νεῶνε, γενναίως ἔχει" 
Τὸ τῆς τύχης δὲ, καὶ τὸ 

! 

σῆς «’εου, νοσεῖ. 
ΑΧ. ᾽Αγαμέρνονος παῖ, µακάριόὀν µε τὶς εν 

1406 Ἔμελλε 9ήσεμ, εἰ τύχοιωι σῶν γάμων, 1415 

Φοά Ἱπιροβεϊδί]ε εσέ; ἆο Ισῖέα πἹευπα «οτρις ταοῖα,, 

Μαείαίε πιε, ἀθναρίαίο Τχοίατα. Ἠσαε οπῖπα πηθα πιοππηρπία 

Ἐγιωπί 1οησο ἴ{εππροτε, εί Ηρετῖ, εί παρα εἰ πηρα σ]οτῖι. 

1400 Οοπνοπίε επί (χασος Ῥατρατῖς ΊΠΠΡΟΤάΤΘ, ΠΟΠ αμΐοπα Ώατραχος 

(τοροῖς, Πιαίθγ, Βατυατϊ οπῖτη 5αη{ πβέητα 5εχν], ταοῖ νοχο Ιμοτ]. 

«ιο. Γαα ααϊάεπα, Ο νΊχσο, 6ΕΠΘΙΟΡΕ 56 Ἰαῦθηέ : 

Ωιοἆ αἆ {οτίαπαπα απίετα εί Ώθαπα ίαπαπι 9ροείαΐ, ρθεσαί. 

«4εἡ. Ο Βία Α ραπιεπιποπῖ5, Ὀραέαπα πο Ώροχμπα αἰαιῖ5 

1405 Ἑασίατας ο5δεί, 5ἱ ίαας παρίῖα5 Ῥοξδεπῃ Ἠθβθίο: 

Ῥτο νι]σατί γενήσομ ἐγὼ, παείτῖ σταίῖα το- 
εερῖ γενήσοµαι ᾿γὠ, αιοᾷ νῖάσο Ίαπ αὐ 
ἘοϊςΚκίο, Ἡεαιμίο, ΝΤατκ]απάο αίᾳαε Ὑπας- 
στανῖο Ῥτοραίυτη. Πορβι. 

1596. γενήσομ᾿ ἐγώ] ἈοηΠ οοηρίαί Πης- 
έτάπα ηῖςϊ 5ογρα6ΙΥ γενήσοµαι ᾿γὠ, ί 56ρε 
1η Αχϊδσίορμαπθ. «Ματ. 

γενήσοµαι ᾿γὼ] Ματκ]απάις αἆ Ευτῖρίά. 
ΒυρΡΙ. 1120. Ρο}. 

γενήσομ ἐγὼ.] 1,εσεπάιπῃ, πηείτο ρο5- 
ἑ]απίθ, γενήσοµαι ᾿γὼ. Μιωρ. 

19907. 5, δίδωµι, Ξπαραδίδωµι, Ῥτο φα]ιίθ 
Οταοῖα. Μακροῦ, χρόνου 5ο. Ἑστεσία 56η- 
(εηᾶα! ΤαϊςςκίτωμπΠι, Ίππο Ισποπαϊηίοδαπα 
οταί Ῥιθ]]ς αριά Ὑείετες (τεεο» αηιθ 
ας ας σεηίος, ἱππαρίαπῃ εί 5ἵΏε ρτο]ε ΤΠο- 
τ]. Ώυατε Τρη]σοπ]α 5ε εοη5ο]αίυσ, εγει»ίο- 
Ώθπι Ττοῖςς 5αἱαίεπηφυε οί Ηρετίαίεπι Οτα:- 
οοσπα Ἱπάς εβδοίαπα 51δῖ 1ηδίαχ ΗΌΘΤΟΣΗΠΗ, 
τηατῖᾶ (γάμοι) εἰ πιοπιαπηεπῖ {018. Ὦε- 
πῖααε α]άπαα νετρα ερίταπί απἴπηπη Τ8- 
οἵς οπιπῖρις5 ϱΟΠΙΠΗΙΠΘΙΗ, ΠΙΑΧΙΠΙΟ εἴσα 
Ραΐτῖαπα οίᾳαο Ηρετίαίεπι απΏοτε Ῥ]επιαπῃ. 

ν. Μορ[α. 
1398. µνηµεῖα, 1. πποπυπηεηία, Πείαγατη 

οἱ Ῥϊοίατατα Ἱπιασίπιπα Ἰηπδία. Όε ος 
νοσαῦι]ο πηρες Εϊδομες ἵπ Βαρρ]επι. αἆ 
Ὑοχςάυπα ἆε Ἡ εργαϊρπαῖς Ν. ἨΤ. Βρεοϊπαῖ- 
ηρ 6. Ρ. 17. ἀϊμρσεπίοι εσῖί. Γοεδπεγ. 

7 

1400. εἰκὸς ἄρχειν] Ἠυ]ά πιοπσγτ{ 

βογϊραπά Ιτῃ ἄρχειν εἰκόε. Ματ). 

Βαρβάρων δ Ἓλληνας ἄρχειν εἰκὸς, ἆλλ᾽ 
οὐ βαρβάρου.. ΆῬογ. 

εἰκὸς ἄρχευ] Ἰεσεπάιτη, πο ἵπ Ἱππρατί 
5ρᾷε 5ροπάοις 5ἳέ, ἄρχειν εἰκόρ. 

Οµίαι Ατἰίοίε]ε Βαρβάρων δ Ἕλληνας 
ἄρχειν εἶκὸς, Ῥο]ας. Τω0. 1. Μαςς. 

Βαρβάρων Σ Ἕλληνας ε. α. α. 8. β.] Ἐκ 
ἆαοδιας πιεπηργίς τηα]ε οἶπι ἀῑδποις 
{γοςβααπα ἀπυπα {θίγαπαείτωτη {οοῖ, δὲ Πος 
4ποᾳιε Γεοῖσε ἨἩπσοπεπα Οτοίαπα Ίαπα 
νιάεο;’ αυ] εἰῖαπα ρτο ἄρχιειν Ὠοτῖοε ἄρχεν 
Ἰεσή. Ὦε ΠΙΠΙΕΓΟ {8ΠΠΕΠ ΥΕΓΦΙΊΠΙ ΠΙΠΙ] 
παυίανπαςα5, υίαηάςεε πηασπς οοπΕαςὶοηῖς 
858. Βαγπές. 

Έτο νι]σαία Ἰοεῖοπε εἰκὸς ἄρχειν ταα]ο 
ουπη εἀϊοπο ἙΒτιθαςμῖαπα, Ἠ εἰπεῖο αριά 
γα]οεκεπατίαπα αἆ Ῥλμαπῃ. Ρ. 9. ἨΗεαίμῖο, 
Πεϊςκῖο, Ματκ]απάο αίαιε ἨΓαδστανίο τε- 

εἴρετε ἄρχειν εἰκόε. Ἠορβα. 
14015. σὸ μὲν ---- Βαρβώρων γένος.---- οἵ δὲ 

--"Ἕλληνες. ---- Βατοατί ε55ο ἀερεπί 5θσν!, 5. 
ἀεσάπαία δυπέ ςαετν]α, Όμοτας, ν. 1409. 
5. Ἰαιάαί οοηδ]απῃ ραε]]α 5εά Ὠίαπα οί 
Μα Ίω5δυπα Ρτο 5εΥετο {πδῖατπε Ἠαβεί. σὸ 
σὸν, 50. βούλημα. Νοσεῖν Ρτ. Ιπβτπααπα, 56 
στοέυτη 6556. Βθᾷ φαρία5 ᾳποααθ {πορῖςε 
ἀῑσῖεαχ θε πιοχυῖς απἰπαϊ, ταοτῖυις Ῥταν!ς, 
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7Ζηλὼ δὲ σοῦ μὲν Ἑλλάδ᾽, Ἑλλάδος δὲ σέ" 
Εὖ γὰρ τόδ εἶπας, ἀξίως τε πατρίδος. 
Τὸ Φεομαχεῖν γὰρ ἀπολιποῦσ, ὃ σου κρατεῖ, 
᾿Ἐξελογίσω τὰ χβηστὰ, τἀνωγκαϊά φε. 

1410 Μάλλον δὲ λέκτρων σῶν πόθος µ εἰσέργεται, 1420 

Ἠές τὴν φύσιν βλέψαντα’ γενναία γὰρ εἷ- 
Ὅρα δ' εγὼ γὰρ βούλομαί σ᾿ εὐεργετεῖν, 
Λαξεῖν τ’ ἐς ολους" ὤχδομιαί τ’, ίστω Θέτις, 
Ἐί µή σε σώσω Δαναίΐδαισι διὰ μάχης 

Βοαίαπη νεγο ΟΥαείαπι Ρτορίετ {6 ᾖαά1σο, εί {ο ρζορίοι Οτασῖαπι, 

Ἠοοίο οπΙπω ἀῑχὶςδίί Πας, εί Ρο ἀϊσηϊίαιε ραίτῖα», 

Οπαϊίίθης οπΙπη ταρασπαχο ἆςο, ααῖ {ς Ροίθη/ίῖος ο5ί, 

0ου5ιάεγᾶδα, αι.» υ1]α 5απέ, 5α]θεπα πεσεδρατία, 

1410 Μαρῖς νετο πῃο φιιρίέ ἀεριάρτίατα παρθίαξαπα {υάτυπα, 

Ῥορδίαιιαπα απϊπαάνοετα (παπα Ἱπάο]επα: ϱ5 απῖπα΄ σεηθΓοσα, 

γιὰάε αιίεπ], οσο οηἵπ} ουρίο ΕΡί Ῥεπείαεοτο, 

Ἐ{ ἀιεοτο 1π αάθς: ἀοΐεοφμε, ἐεςᾶς οἷε Τηε(ῖς, 

Ν]Φί έο 5εγνᾶτο ουΠ (τας Ράσηαης. 

ΠΏΟΡΥΟΥΘ ασ Οδία, ει 5ώέα ταϊρύΌ]ασεε 
ἑαχρι]οηίο. Ὁὗ. 5ρτα αἆ ν. 411. 

ΠΜορῄν. 
1406. ήσειν, ποιήσειν. σου] Ἑλλάδος, 5ο. 

ἕνεκα. ᾿Απολιποῦσα τεΙπ(θης, ηθσ]1σοῃς, 1. 
6. πηηίπης αιιάθς γοβῖσίοτο Ὠ5. Πορβα. 

1408. ὅ σου κρατεῖ,] 5ἱ το ήηεπάυπη οἳί ὅ, 
ευ υ]π{ε]]]σο σὸ Θετον, ΡαίθπάΙπα εκ Υ6ΥΡο 
Φεομαχεῖν:. σ΄ ὃς Ἰοσεπάωπι, εκ οοάσπα 
ναγρο ρσέε Θεός. Ὑοιδή ρτοσῖπης 5οᾳΗθΠ{, 
ρε σάναγκαῖώ γε, φιιΦ 2ιεοθδδαγία δα]- 
σπιν διά. Μανγκ. 

ὅ σου κρατξ;,] Ὁ Ῥτο απίθεεἀεπίε Ἠαβοί σὸ 
9ετον, ἵπ νοσε 9εοµαχεῖν οεου]ίε 5Ιση]βζα- 
(1. Ἠιρδα. 

ὅ-5ς. 9εῖον, αποᾶ ]αΐαῖ ἵπ νοςο εημαχεῖν, 
Ἱ, 6, οἳ (95ο)) κρατοῦσίν σου, ΗΡΙ Ἱπροταπί 
5, 5αρεπίσογας οὐπί αἀαπα {Ἡ. Ρἱ ὃς Ι6σογθ 
Ρἰασεί, συυίπιε]]σεπάωπα εκ Π]ο νατῶο 
φέομαχεῖν ----Φεός. (είετυπα Π]]ιά νοςα- 
δι] 9εομαχεῖν Ιεσίατ εί αΏρί αριά 
Μοδίάυπι, υὲ Ῥασςμ. 45. 951. ΠΗομῄη. 

1409. σώναγκατά σε. Ψιι]σο σἀν. γε. 
ου. 

΄Ἐξελογίσω πὰ χρηστὰ, τἀναγκαῖώ γε] 
Ἠπσο Οτο ἀῑσῖε, Ἡος γε τήα]θ αἆοςςο, οί 
]εσῖι ε]ὰς νἷοε σε, 5οᾷ τηα]α; ιέ ἶ5 ν]άρτῖε, 
α 1) γεγβΙοπΘᾳ1 Ποδίταϊη (Ἠπο οπίπα νει- 
5υπα νετΗης) βαιροπάςἰ, Βαγπος, 

σώνηγκαϊά σε (ΠΟΠ φε) τἡέα, οί πιθοθδδα- 
πα. ἸΠεϊδς, 

1410. Ώε Γοιτημ]α εἰσέρχεσθαι ν. ΗΡΙ. 
αἆ ν. δ7. εί 599. ἍΠορῄη. 

1411. Εἰς τὴν φύσιν] Ῥαΐττπος, εἀ1άϊί σὴν 

φύσιω, οκ οοπ]θοίυτα Ὀσα]σ. ϱί Οαπίετῖ, 
ἵπο «π155α, τί πηηῖ ν]άεέας, αααίεπιις 
οἶπο πηοζθςςἹίαίο νο] οοάἱοϊθς, ονπα ΠΘΙΠΟ 
46 56ηριι ἀωδ]ίατο ροίμ]ῖε, δὲ ργοροεροίέ σῶν. 

Ματ. 
Εἰς σὴν φύσιν] Ἠε]θαῖ σὴν, αὖς ρτος] 

ἀπρίο εκ πιαγσίηε Ιπ ἰοχέππα Ἱσγορείε, ε 
σὺν Ίθσο, 56Π5ι, οπηρ]αςί, Οαηίοτο βοα]]- 
δετοαιε 5βχασαπρας. Ἐί Βτοάσιις σὴν 
φύσιν οχρ]σθί σὴν σὴν φύσιν. Ὑεἱ οετία, 5ἳ 
αὐῖς σοιη/Πῖ σῖγμα ο]]ΙδίοΏοίηΏ γε]]έ νΙίτο, 
Ίεσθ εἰς σεὴν φύσιν, σεὴν ΡΤΟ σὴν 6ἷ ΠΙΟΠΟ- 
γ]]άῦω5. ἈΒαγπς». 

Εἰς φύσιν] ΑΔά ΙΠπάο]εη {παπα τοςρίοῖεπς, 
αΠΙπηάπα έαυπα ἵπσεπιαπα αίᾳαθ Ἡοποδίπα 
εοπφϊάρταπς. Τ,εβεπάο σὴν ειρμοπῖα Υ6Γ- 
5µ5 οοτταπηρίατ. Οωατόθ οὔπι Ἠεαίβῖο 
αίᾳιε Ματκ]απάο τοάπϊ 1εείοπεπη σήν, 

Ἠορ/[α. 
1415. ἄθρησον.] Τία Ἐάά. τόσθηέ, Ώοπ 

ἀἰφεεπάεπάρας ΜΑΡ, Ἐν. Α]ά, ἄθροισον. 
Μιμςς. 

ἀδρεῖν αεουχαίο αηιϊά 1Πβρίζθχο, ν. αἆ 
Ογε]ορ. 978. Ἱι, 1, οοηρϊάρτατο, ἀε[ίρετατο. 

ΠΜορ/η. 

Ωᾳ5 
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1415 ἘΕλλδων, ὤρήσον" ὁ «άνατος δεινον κακόν. 

κ υπ ἵδατ 

1425 

ΙΦ, Λέφω τάδ οὐδὲν οὐδεν' εὐλαδουμένη. 
ε ΔΝ ” λ . ο. κ ο” / 

Ἡ Τυνδαρὶς παῖς διὰ τὸ σωμ ἀρκεῖ µάχας 
” .- ἃ ο’ ο 

᾿Ἀνδρών τιεῖσα, καὶ φόνους' συ δ, ὦ ἕξένει 

Μ) Ἀνῆσκε δι ἐμὲν μήδ ἀπομτείνης τινά" 

1490 Για δὲ σώσαί μ Ἑλλάδ. ἢν δννώμεδα. 14520 
.” μα”, 3 3/ λ . / 

ΑΧ. Ὢ λήμ ἄριστον, οὐκ Έχω πρὸς τοῦτ ἔτι 
Λέγεω, ἐπεί σοι τάδε δοκεῖ. γενναία γὰρ 

ο ου 5 . : ” ”/ 
ΦὈρονεῖς' τί γάρ τἀληθὣες ους εἰποί τις ἄν; 

/ )) / / 

Ὅμως ὃ' ίσως γε κάν µεταγνοίης τάδε. 
ϱ . )] ” .) 9» ” / 

1496 Ὡς οὖν ἂν εἰδῆς τὰπ᾽ ἐμοῦ λελεγμενα, 1405 

1415 Οοπβίάστα, ΙΠΟΥ5 ΠηάσΏΙΣΗ οδέ τπα]ιπη. 

12]. ΤιοαιοΥ Ιδία, Πεπαίπεπη α]]ο πιοἆο τερρ]οῖοῃς. 

Τνπάατγεῖ β]ία 5αβλοῖί Ρρτορίογ «οσρα5, Ὀε]]α 

ΤΓΙΤΟΣΙΙΤΗ Γ861Θ6Π5, οί σερ. Τι νοτο, Ο Ἠοδρος, 

Ίνα πποτ]αγῖς Ῥτορίετ πας, πθ(ιθ οεεῖάας 4ποππααΠῃ, 

1430 Βίπο ΥοΤο πιο Ο6Υ6ἶαΠῃ 56ΥΥαΓ6, 5ἳ ῬοββίπηιΙ5. 

οἱ. Ὁ ργαρίαπ(ϊκδίπηα Ἰηάο]ος, ΠΟΠ Ῥορδαπῃ αἆ Ίσως απηρ]α5 φιωάφιιο 

Ὠ]σστε, 5ἶᾳμΙάεπα 01 Ἰδία ν]άἀεπίυσ: 6ΕΠΘΓΟΡα οΠῖτη 

Βοηεῖς: ος οπῖπῃ ποπ ἀῑσαί ααῑς νεγπῃ 2 

Ὀρά {πππθπ Ποτῖ Ροΐο»ε, αί {ο οοπδΙηΙ Ἠυ]ας ραπῖίραί, 

1405 Όι Ισίχ 5οῖ]ας αι α της Πἱδέ ἀῑεία διώιή 

1416. Τιερ. οὐδὲν δεινὸν εὔλαβουμενη. 
1 οἶρχ.. 

οὐδὲν εὐλαβ.] Νεπαῖπεπα «ΙΤάΠ5, αἆ πειη]- 
ΏΕΠῃ ΥθβρΙΟΊΘῃ5. ᾖΤορῇη. 

1417. διὰ σὸ σῶμ ἄρχει] (οπ]θορτατα 
ἄρχοι: 5ο πηυ]έο πηε]ῖας Ἠαγάῖο ἀοκεῖ (εἷ- 
ίαίας ἩἨοαίμΙο) Ἠῖς, Δοαά. 6α]]ς. Τη- 
5οΏρ. Τ. Ι1Υ. Ρ. 296. ἀρκεῖ τιθεῖσα µάχας, 
διε[[οέ ο[]εοίκδε δεῖία Ἠείεπαπι. Απᾶρ. 
6δ9, ἀρκέσω Ἀνήσκουσ ἐγώ: σαῖς εἰ (5υί- 
Ποῖοι) εἱ οσο πιοτίαν. ΠΜαγκῖ. 

ἄργει] Ι,οσεπάυιτα ουὪ Ἠατάιοπίο Ύ. 
Ο1. ὄρκει Νἱά. Ἡ]κιοϊτε ἆς 1’ Αεαάεπιε 
4ος Ῥε]]ες Τ,είίτε». Τον. ΤΥ. Ρ. 996. [ρ. 
95---95. εᾱ. Ῥατῖ».] Μιςρ. 

Ῥτονοῖιμς πες οπποπάσᾶοπεπα Ἰπ 
Ἄ[ετω, 4ο 1 Ασαἀ. ἆος Τηςοτ. ΙΥ. Ρ. 296. 
Ῥτοροβίίαπη, υίἱ 5οη515 ουαάας: « 0 οσί ας- 
507 95 πιθιγίχες εἰ ἀο5 εοπηδαίς, α΄ εχ- 
εἴίο Ία Ῥοαυτό ἆἨΠό]όπο.  Ῥεοί. 

Ῥατπερίις α]ῆαια γυ]σο Ἰεσιαπί διὰ σὸ 
σῶμ ἀρχει, αιοά ἘῬατποδῖας Ἱία τοάάϊϊ: 
22ομέος οοτρς ({οππαπωσααε) ετοε, οί. 

σοά ΠοΧΙΠΙ ἁρειάςετο. ΌΏματο ποπ ἁπρῖ- 
{ανῖ τοςοίθογο ἆρκερ ααοᾶ, απατη {αεῖ]ο ρο- 
αιοπῖς {η ἀρχεῖ πηυ{ασϊ, ποῦ ἀῑ[ῃοϊ]ε ἀῑοία. 

ΜΗορ[η. 
ἄρκεῖ Ἱεσεπάυπα. Τηοτα. αρ. ἄπαρκεῖ 

ε]οσαπίῖιις ἀῑοί πποπθί. ᾖ1οεδπιογ. 
ἄρκεῖ ] διι[[οί ΗεΙεπαπι 59ο εαιίδαηι οὔ- 

αἱ υἴγογιήη, ἐπο ἴ{εηι Ίιοπι 6ο. Ιεεϊδῇς, 
149]. 5. ληµα, ψυχή, καρδία. Μεταγι- 

νώσκειν, Ἱ. 4. µετανοεῖν Ῥο5ί Γ86{1Πα 58Ρ6Γ6, 
ἀῑοιταχ ἆθ 6ο, ααθπι α]οι]αὰς {ας ρωπ]έθί 
αΐίυε Ἠ]πς, αἰ Ίος τεγοσαί. «1ορῇη. 

1494. Ὅμω: δ' Ίσως γε κὤν] (0904. ΑΔ. ομως 
γ Ίσως καν. υ]άείωχ ἀθοδο σὺ απίθ κῶν; Ὅ- 

µως γ΄ ἴσως σὺ κἂν µεταγνοίηε τάδε. Μαν. 
1496. 5». Ὅπλα Παιά ἀωδιε Ἡ. Ἱ. ἆςθ αγ 

πηαῖῖς πα] ας Πη{ο]]Ισεπάαπα, ααος 586 
ἀιςθραί Αολῖ]]ε. ἩὉ. 5ρτα ν. 1258. οἱ 
1959. βίο (µοπις, ν. 1451. αοοΙρῖρπάωπα 
ο5ί. Ἐοϊςξῖις παν] αὐί ὄσλοις αι 
λόχιοις. ----λόγοις Ῥτοπαϊδαῖς 5. ΟΡε Ργοπηῖς- 
δα. ᾽Αϕροσύνη {θπηεγίέας, Ἱ. 6. οοπῖ]απα {θ- 
ΙΠΘΤΥΑΥΙΙ1Η1, Καραδοκεῖν, 1α. προσδοκῶν. ;απα 
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2 Ν / ”” / 

Ελδων, τάδ οπλα «ήσομαι βωμοῦ πέλας, 
/ ια 

Ὡς οὐ» ἑάσων σ, ἀλλὰ χωλύσων «ανεῖγ' 
/ Ν - ... / 

Ἀρήσει δε καὶ συ τοῖς ἐμιοῖς λόγοις τάχα» 
6/ / η / / 2/1 

Όταν σέλας σης φάᾶσγανον δέρης εθης. 

1490 Οὕκουν ἐάσω σ᾿ ἀφροσύνη τῇ σῇ »ανεῖν' 1440 
/ ” ον Γν 

Ελσιὼν δὲ σὺν ὅπλοις τοῖσδε πρὸς νοαον «ες, 

Καραδοκήσω σὴν ἐκεῖ παρουσίαν. 

ΙΦ. Μητερ, σί σιγῇ δακρύοις τέγγεις Ἀόρας : 
᾿ ” / 

ΚΔ., Ἔγω τάλανα πρὀφασινν ὡστ ἀλγεῖν Φρένα. 

1435 ΙΦ. Παῦσαι' μὲ μὴ κάκιζε' τάδε ὃ ἐμοὶ σιδοῦ. 1445 
.) « το ” δὲ 3 

ΚΛΔ. ΔΕΥ’, ὡς παρ ἡμῶν οὐδὲν ἀδικήσει, τέΧνΟΥ. 

Ὑγαάεης Ἱηχία αΤαΏ1 ος πη]]]έος 5ίαέυατη, 

Ότ ποπ Ρρεπηΐδδιιγας {6 5εἆ ΡτοἨϊρίέαγας πηοτῇ, 

Ἐέ {πι {ογίαδθθ πΠΟΧ ΊΠΘΟ οοΠΦΙ1ο αα{εγίς, 

Ωπαπάο νἱιάευῖς εΠ5είη Ῥτορο ἔαμπη οο]]άπῃ: 

1450 οι Ισῖέαχ 5ἵπατη {ο ἴδία ἔιια ἐοπηετατῖα αιἀαεῖα πΠΟΤΙ, 

Φοᾷ γαπῖρῃς οἶπῃ ατηηῖς ἶ5εῖς αἆ {οπαρ]απα Όσα», 

Ἐκροείαβο ἴ]ίο παπα ρταδεη[ίατρ. 

{ή ἉΤαίοτ, ααῖά {ποιο οει]ος Παπηροίας ]αεγγπαῖς ᾧ 

(ψ. Ἐϊσο παῖδογα Ἠαῦεο «α15ξαΠῃ, οὰσ ἀο]εαπι αΠΊΠΙΟ. 

1405 Γρ Ἠεδίπε: πο πιο ἀπιϊάαπα τος: οῬίοπαροτα Υοτο παϊμϊ 1η Ἆας το, 

(ψ. ὨὈϊσϊίο, β]ῖα, απῖα α ποὺῖς ποῃ τρρι]5αα {εγθς. 

ΑελἩῖ]]θ5 οµπα πα δας ἀῑφεθαϊῖέ αἆ {θπη- 
Ῥίαπα Ὠΐαπα, Οἰγαεπαπεκίτα αυίεπα, ΤρΗΙ- 
σοπῖα αἴηιε «Πογι5 πΙαποµί. ΠΟΡΤΑ. 

1452. Καραδοκήσω σὴν ἐκεῖ παρουσίαν] 

Ίις ἀῑοας οκῖέ Αεβῆες, ευπα Ατπηϊσογίς 
515 5οε1ῖ5 αἱ 5οτνῖς, ηιια»ί αἆ αἰίατε. Ά]α- 
ποεπί ΟΙψίωπαιιεδίτα εὔτα Εἰία εἰ Οποτο. 

αΥΕδ. 
1490. σέγγειν νόρας δ. υέ ἸΠεά. 918. 

Βαρτα 4960. σ. κα δ. Πρόφασιν, αἰσίαν. 
Ἠορ[ῃ. 

1455. Τιαῦσαί µε, μῇ κ έλιδε) | Ὀϊεάπσιο, 
Ταῦσαι, µε μὴ κάκιζε' αί ῬΒαες]Ἁ. 496. Αὐ- 
δῶ, µε μὴ δεν. Ματ. 

Ταῦσαί µε, μὴ χάκιζε τάδε δ) ἐμοὶ πιθοῦ.] 
ἨῬϊδμηστς, Παῦσαι’ μὲ μὴ κάκιῴε' χάκιζε, 
ααοά Πῖς άρπα εδ σῷ, κακὴν ποίει, ΡΙΕΓΙΙΤΙ- 
απο ὀνείδιζε εἰσηίβεαί, Ἠετοάοί, 111. 145. 
ὧς δὲ ἄχθη πώχιστα, λοιδορέων τε καὶ κακί- 
να µιν, ἀνέπειθε. Ἐ]αίο Ῥμαάτ. Ρ. 905. 

. εᾱ. Ῥας. 56ο. 954. Ο. Ἠδι, 548. 
ανα, ἑλοιδόρησεν ὁ ὀργῇ πολλὰ κακίζων σόν 
τε ἠνίοχον καὶ τὸν ὁμύζυγα. Ἑιίαχς]. ἢ. 

ΤΙ. Ρ. 77. ἘἙ. Ιήραπῖας ἵπ δαμαπῖ πρ. 
Ώθοσπι Χ. Ρ. 508. Ὅ. εᾱ. ἹΠογε]]. αριιά 
Εαὐτίο. Ἑ. (. ΥΠ]. Ρ. 336. ἀλλὰ καὶ 
σοφισσὴν κρείσπω τῆς προσηγορίας παρεχόµε- 
νον τὸν σρόπον ἐθαύμαζε, καὶ φιλόσοφον χείρω 
σοῦ σχήματος ἐλεγχόμενον ἐκώκιζε. Ἡ υ]- 
σα{υχ ἐκάθιζε, 5εά ἐκάκιζε (απάεπα ἀθάῑι Ὁ. 
1. Πεϊδκῖας, Ῥ. 590. κακιοῦσι, ἘμδαἩ, ΤΥ. 
8δ. Ρογ. 

Ρίο ἀἴδαπσαο, παῦσαί, µε μὴ κακίζε, ἆθ- 
5ἵηε 5οἳ]. ἆλγεῖν, Ώθιο ἴαο ππε ἱσαρ]άαπα 
οί Ριςϊ]]απίππεπι. Πεαίῃι. 

Ῥτο νι]σαία Ἰεοίίοπε σφαῦσαί µε, μὴ κ». 
γοοθρῖ 6αΠ, αααπι Ἠοϊδκίας, ἩἨοαίβμίης, 
Ῥαίαοτίας αίαιαο Ματκ]απάας Ίαπι Ῥγο- 
Ῥαγιπί, (σπιρεδοαα {ε: πε πιο ἐωπῖάαπι 
γεάᾶας, αί Ῥαεςμ. 496. Ἐσαπι Ὀοχν]]]]- 
Ἡ5 αἆ ΟΠατῖίοῃ. Ρ. 91. Υοςεπ μὴ ἴΓαη5- 
Ροβῖίαπα ϱ55ε οεπδεῦαί αίᾳιο τετίεραί : 
οξδδα, ἀεδίπε, πε πε ἐπιοίας, Κανίζει», Ἱ. 4. 
μικροψυχΕἲ». Μο Μεά. 1941. Ἐ]εσα. 
965. ΑΙΡΙ νετο, Ἱ. 4. ἐξονειδίξευ., Τάδε, 
κατὰ, Πας 1Π1θ, Ἠορβα. 

ζᾳ4 
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1ῷ, Ἱήσ οὖν γε τὸν σὸν πλόκαμον ἐπτέμης πριχος, 

Μήτ᾽ ἀμιφὶ σώμα μέλανας ἀμπίσχη πέπλους. 

ΚΔ. Τί δᾷ τόδ εἶπας. 
/ 

ὠ ΤΕΔΡΟΑΑ ἀπολέσασά ο 

1440 ΙΦ. Οὐ σύ γε' σέσωσµαν' κατ ἐμὲ ὃ εὐκλεῆς ἔσει, 
ΚΛ. Πώς εἶπας: οὐ πενθεῖν µε σὴν ψυχὴν χρεών : 
ΙΦ. "Ἠκιστ, ἐπεί μοι τύµος οὐ χωσ»ήσεται. 

ΚΛ. Τί δὴ, το Ἀνήσκεμ οὐ τάφος νοµάζετας; 

ΙΦ. Ἑωμὸς »εᾶς ῥοι μνΊψαν τῆς Διὸς κόρης. 

1/1. Νε Ιρῖειγ έπος οοπα οἴπείηπος χε5εςθς, 

Ἄεαιε οἶτοα οοτρι5 οἴγεμπηάα ηῖργας γυορίᾳ». 

Οἵψ. ΟΘυ]ἷά νετο Ἠος ἀῑπίδε, Ο Πα αρί {ε ροτάΙάςγο 2 

1440 Ιγἠ. Ἄοπ ἔα πιο ρεγαἰαἰδί, 5α]να 5υπα; Ῥτορίεγ πῃε Υοτο εἰατῖος ετῖς, 

(ἰψ. Ωιοπιοάο ἀῑσίδα ποπ εοηγεπῖέ πα Ίάρετε ἔπαπα νέα) 

1. ἸΜπίπης, απῖα πα]αῖ ποη εχοΙββίέαχ 5αρµ]οἨτυτη. 

ἄν. Οιῖά νοτο, 4η ποπ 5ορε]ειάα 5ιιπὅ 

1/1. Ατα ἆθες, Η]α ον, οεῖε παῖΒί 5εριΙ«χΠ1, 

1456. ἀδικήση,] ἘἙτοραδ]βίες Οαπίθγις 
ἀπτυχήσεις. Βὶο ὦτυχἼσαι οδί υοίο ἐπείάετε, 
Ἠετοάοι. ΙΧ. 110. Μις. 

ἀδικήσγν] Οαπίοτις Ρυίαί, 6556 ἀεβετε 
ἀτυχήσεις. μας αὐϊάεπα. οοπ]εοίιτα ηθ- 
ααααααπα 1ωέρ]Ις οί, 5ες πααῖ νιάείας, τέ 

εί πι. Ῥογίο, ἀδικήση ροῖῖας5 τοὔπεάιΠη. 
Μαρία οπίπα πηβίεγ Πε ρορίι]α(ῖοπῖ Τε- 
5ροπάσί, πδηµαααπα 5ο Ἰπ]αδίο «σπα ἴ]α 
αοέιταπΏ, 5ἱσιί Ῥαΐος Ασαππεπιποῦ. ΕΓα- 
{ρτθα ΤΙΠΠ σὸ οὐδὲν νυῖκ σίατεί: ἀτυχεῖν 
εηἶπι Ῥγο ἄποτυγχάνευ, πδί οα5δαπα Ἰαβοί, 
σεπ]νο 5εππρετ σαιἀεί, αί ἴ]ε ἵπ Αχσί- 
οεΠο: Οὐκ ἀτυχήσεις µου οὐδενὸς πῶν µετ- 
ρω. «ΊἨαγπέν. 
1456. 9». ἀδικήσῃ, ] Νοπ οτο Ἱπῖαιια οΓρα {ς, 

1. 6, {αζἶατα ας ἀεριάρταδϊς, Ἐαπάεπα {οτε 
ΦΟΠ5ΙΠΑ Ἠαβεί αἰία Ἱεσῖο α Οαπίετο Ῥτοία- 
ία ὀτνχήσεις, 4μαπι Μιρβστανία5 Ῥχοβαί. 
ΒῬατηεδίο αίαᾳαο Ῥοτίο Ῥταρ]ασεί Ἰεείῖο 
νυ]σαία, αῖα οἴπια] τοδρ]εῖαίαας αὖἆ Ιπ]ας- 
έπι Αραππεπιποπῖς {ασίατη, ἵει αἱ Ο1γ- 
(βπαηθραα. ἀῑσαί, 5ο ποηυαµαπα Ἱπ]αδίε 
ΑΟέυχαπΏ 6556 οτι μα, οἶουί Ῥαίτεπη, 
Ἐταίετεα Ῥατηεσίας τεσίε ααϊάεπα παοηεί, 
ὠτυχεῖν Ῥτο ἀποτυγχάνεν σεπἰάνο «αδι 
ΦΟΠΠΡΕΥ βαιιάςτε, «ο οιις πο ἀϊσαπαιι5 οὐ- 
δὲν ο55ᾳ ῬΓΟ κωτ᾽ οὐδὲν πιωία Ἡι τεῦ. Δίά8- 
1ΏΡΏ. ΤΕίΠεΟ νω]σαίαπι. Μον εαί ἴπι 
π]στϊς γεςίρις Ίασεχε αίᾳιο ϱΟΤΗΔΠΗ εΥε]- 
Ίεχε οί ἀείοπάετο, αίηυε ἵπτοβμτη ἀε[απο- 
α αιέ 5ερι]οτυτα «οπῄίοετε. νἷά. ΓΙτο]ι- 
ΠΠαΠΠ. ἆς Ευπεσῖῦ, Έοτη. Π. 15. εί 17. Ρ. 

953, 5ᾳ4- ὙΝο]εραπί Πα οπηπῖ ρυ]οἨχίξι- 
ἀῑπε ἀεσαιιά ν]άρη, πα οοἵηα, Ργο]ῖκα 
αριά Ότασο» αἆ Ρατίε Ῥι]εμηαιάϊηῖς 
Ῥεγίπεραί, Ἀοη ορια» εδ ΗεΙδκΗ επηεη- 
ἀαίίοηο: μήτ' οὖν σι τῶν σῶν ἐκτάμης πλο- 
κάµιων τριχό:. Ἠορῇα, 

ἀδικήση,] Νάπα Ἱπ]υτία σεηις ΗΡΙ ἵη- 
ἔεταπα, αεοααα πες ἔαυπῃ «οἩρ]πῃ τορι.- 
ἀἴαμρο, 5εᾷ οπωπῖ οΏδοπι]ο οο]απῃ. 

10εδπΤ. 

1458. ἩΜέλανας ἀμπίσχη πέπλουε] Ώοεα 

ηϊστῖς υεδάρας π Εαποτῖρας, νά. «ο. 
ἘΙποπππαπη. ἆε Ἐπποχ, Ἡοπηβη. Τ10. ΠΠ. 
ο. 17. Βατπιέδ. 

Ώε Ίος πποτο οοπ{ξ, Ἐ]εσα. 147. 5ς. 
184. 95. 241. «Ἠ5εΠ. ΟΠοέρΗ. Ιπῖε, Βορη. 
Ἐ]εείτ. 50. ΠΗορ/[η. 

1459. Τί ὃητα τά» εἶπας. ὦ σέκνον: ἆπο- 
λέσασά σε] ΑΙ οοπ]εορτιαπί δὴ ΡΓΟ δησα. 
α]άτηα ἵπ ὃησα ροζ ε5»ο α 5οτῖρα ἁμρ- 
{απίο (χάπι σάὸδ 4η τόδ Ῥοηπεχθ. Όοῃ- 
οΙπηΙος ἵαπηριας ογῖέ, Τί δὴ σόδ' εἶπας, σέκ- 
νου: ἀπολέσασά σε---Ρρεττεσέμτα εταί Ο]γ- 
{επηηθΡίΤΑ ὠπολέσασά σε οὐ κλαύσω, νθὶ 
{α]ε αὐϊἀρίατα. 5εά Ιοσαίοπεπῃ εἶας, ἄπο- 
λέσασα, ἱππρτοραί εί εοτηρῖί Τρῃήσεπία, Οὐ 
σύ γε, δεῖ]. ἀπώλεσάς µε, Τι ποπ, αποἰδἰσεὲ 
πιο,  Νοίαβῖς, ἤτο, ἀπεγεπῖατα Ιπίαγ Οὐ 
σύ γε Ἠϊς, εἰ Μὴ σύ γε, ν. 1459. Οὐ Πῖς 1ιό- 
σαΐ: ΜΗ Πρὶ υείαί. ΜανγΚ, 

Τί δῆσα. σύ εἶπας, ὦ τέκνου: Τί δὴ τό». 
εἶπας, σέκνον« ΟῬο). 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΔΙΔΙ. 6ΙΤ 

1446 ΚΛ. Αλλ’, ὦ τέχνον, σοι πείσοµιωι' λέγεις γὰρ εὖ. 
ΙΦ. Ὡς εὐτυχουσά γ’, Ἑλλάδος τ᾽ εὐεργέτις. 
ΚΛ. Τί δη κασιγνήτωισω ἀγγελὼ σένεν; 
ΙΦ. Μήδ ἀμφὶ κείναις ὠέλανας ἐξάψης πέπλους. 

ΚΔ. Ἐίπω δὲ παρὰ σου φίλον ἔπος τί παρθένοις : 
1450. 19, Χαΐρει Υ. ᾿Ορέστην τ έμτρεφ ἄνδρα τόνδε οἱ. 

ΚΛ. Προσέλκυσαί νη, ὕστωτον «εωμένη. 

1ῷΦ, Ὢ φίλτατ’, ἐπεκούρησας, όσον εγες» Φίλοις. 

1445 η. 

1Ρή. 

η. 

1Ρή. 

σἴν. 

1450 Γρ, 

ον. 

1Ρή. 

δητα.] Βατπορῖιας ἵπ τηατσ]πο δή. 
Λήι.σ. 

1440. σύ, 5ο. ἀπώλεσας µε. ΏΙαΤο 
ώζεσ-αι ετῖε ἵη γΙέα 5εγνασῖ. Ψυχήν, ζωὴν, 
.ε, γα Ἱασίιταίη, ΠΟΤίΘΙΙ. ὮἨτο δησα, 
. 1459. Ῥατηεξῖας ἵη πηατσῖπε Παβρεί 
 αιιοᾷ οἱ Ματικ]απάμς αίᾳαο ἩἨραιμία5 
τουαπς ΠΜορ/ῇ, 
1449. σύμβος] Ναπι Ἱπππιο]αραίωτ, εἴ- 

ο Ώμ]]ο 5εριι]οτο τεεϊριεραίατ. Ἠορβα. 
1445. Ἑςκ Που νετδα πα] ]απα {αεῖ]ε 56Ἡ- 

ατα ο]είας, Ί,εσο: 

σί δα), τὸ «νῄσμον οὐ τώφος πομωζεται: 

γιά, οὔδεογο, Ίοππιε δεριιογισ, φιιοᾷ 
ιοτίέπι οδΜ1ΐ, πεειρ} Νεο ἀείετῖας ἔοχαε: 
ὃ ονήσκοντ᾽ οὐ τάφοις κοµιστία. Ίιισα. 
Ἠεῖςκ. επηρπάαε: αή δα), τὸ Όνησκον οὗ 

χφαῖς νοµίζεσαι; υ{ξ τί δὲ, σοῖς ανοῦσιν οῦ 
άφος νοµίζεται, ιοδέίπε Ίεσεπι, Φιιθ ΠΙΟΥ- 
(06 Λωπογε δερι{ογί ϱγίυεί  «ἸἨεεῖ. 
5ί απῖά πουίαπάμπη, 568µΟΣ Μιδστα- 

ΓΗ. Έσο οοσίίαῦαπα ἵπ γοςς θνήσκειν 
Ηᾳμίά ε5δε επιρπάαπάιπα, αξ, οἳ Ιἱοιιῖςςοε, 
Εἰδδεπῃ Αῦσαι νο] 9 ύειν, εὶ θῦμα. Λοππιε 
ιογ[ἱοῖμπε. Ῥγο δεριογο Ἰαδείιτ, ἨΠΘΏΠΕ, 
αμ]ά φαετῖβεῖο . οοπαῦυσίέαχ, ἰάθπι οδι 
ο. 5ἳ. 5ερε]ίαίαχγὸ 5εά, Πϊθί ππο οπωπία, 
Ἠμηί, 5εΏςυ5. α[ημίς. ἴποςε. Ιοοοπῖ νιι]- 
1ἴθ, ΆΛΙοππιο ΙΟΥ, 5. ΊιΟΥ5 Ίρδα ----δέ- 

ἐἰογιπι ἐεπἰκἐπιαέµτ, 5. δεριώέιγα. εν ὃ 
Ῥτεδεβῖας αἆ 49δοΏγ]. Ῥ. Τ. ρ. 154. σά- 
5 Ἡ. ]. Ῥτο πποτίο αοο]ρῖέ, αιιοᾷ Ῥτορίες 

Αί. Ο πμα, οΌδεασατ 01: Ῥοπο οιῖπα ἀῑσῖβ, 

Τροίο Ὀεαία, εἰ Ῥεπεβεῖο α[Ποῖεπς (ταοἴαπῃ. 

δοά απῖά πυπεῖαρο {5 5οτοσίριι52 

Νε Τρείς αιάετω οἰτοιπιάος πίστας Υοσίο5. 

Οιιοάπαπα νεγο σταίητα Υγετραπα ἀϊσαπα γἱτοϊπῖρι5 ἔπο ποπηῖπε2 

Όι να]εαπί: Οτοδίεπα Υοτο Ἠπιπο οἀσαίο πμ 1 ΥΙτατη. 

Οοπωρ]εοίθτε ϱὐπη πεί ῬοδίεπιΙπα νίάθς, 

Ο οἴιατῖςείππς, ]ανῖσα απαπέαπα Ροί(αῖςα απΏῖςο», 

οοπίθχέυπα Ώοπ Ῥτοβανθχίτη, οπηπῖς εΠῖτῃ 
το αἆ ΠΟΠΟΠΘΠΙ δερι{ογὲ 56εα δεριζέιτο 
γοάῖ. Τάεππηιε ἵπ ν. µνημα Ἰαΐεί. Πορῇη. 

Ἐοτία»ςο {οἰ]επάντα. Ιπεεγγοσαοηῖς. οἳς-- 
Πτα Ιπ πο εί ροπεπάιπῃ ἴη παρά1ο Ῥο5ε 
σί δαὶ: τε]αια δἷἱο: πποτί οί 5ερι]οταπῃ 
ηοἩ Ρτο οοάετα αδεια. Ἀοἢ αι] ΤΠΟΓ- 
έαας ετων] 5ορι]ία5 Παροιιτ. Όοπέ Οµ- 
Ρο. Ό)55. ΙΤ, 7, 8. ΑΡτεδο, Ὠϊλμες. Ἐ. 
Ρ. 9229. σάφος Ιπ{θγά τη ΡΟ: σαφή ςιιπηῖ- 

{ασ 1 0έδπεγ. 
1446. ὡς 5ο. ἔσρμαι. Ἠορ[ι. 
1447. δαὶ, Ἱε ᾳ..δὰ οὐδέεγο {6. 

Ἐτιποξκ. αὐ Ειτίρ. ΝΤεά. ν. 1011. 
ΠΜορ/ῃ. 

1448. ἰξάψ η] Ἠεϊκκῖας ἰζάψης. Ὑετε, 
ΟΡΙΠΟΥ. ἀμφὶ κείναις Ἠϊο εδί ἀμφὶ σώμα, Υ. 

1459. Μαν. 
ἐξάφπ] Εεϊκκίας ἐξάψης, πεπιρο απῖα 

αλἴατη νοςιϊῖρη({ νοκ αοιῖνα παθΒς εοηνεπί- 
αἲ. Ἠισα. 

ἐξάστειν πέπλους, Ἱ. 4. 51ΡΤα ἀμπίσχειν 
σ. ν. 1455. Ἠεϊθκίας ππανυ]έ εξάψης,. 
αωία. αἰίαπα νεςιρπϊ νοκ αείῖνα πιε]ῖμς. 
εοπγυθηίαέ, ϱοάθπιαια πιοάο 5ο Βαίΐ-. 
θείας. ἀμφὶ κείναι, 51ρτα Υ. 14568. ἄμφὶ. 
σώμα. Πορ[η. 

1450. 5. ἄνδρα, 1. 6. Ρτοβατα εί Ώοπες- 
έαπα αίᾳαθ Γοτίεπα νίσωτη. Ὁ. αἆ Ογεῖορι 

δσϕ. 

ν. 591. Μία Οτεςί. 1946. προσελκύειν αἵ- 
ίπαμετε, οοπρ]θοῖ. δίο ἩΗιρροϊγί. 1450. 
5α- Μορ 

1480, Ὀρέστην τ’, ἃς.] Ἠος Υετο ΠΟΠ: 



618 

ΚΔ. 

16, 

1455 ΚΛ. 
1ῷ. Ἰ 

κά. 

ΙΦ, 

ΚΔ. 

λώς λέγεις. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Ἔσν οὁ σι κατ "Άργος δρωσά σ σοι χάρυ Φέρω: 
Πατέρα σον . ἀμον μῆ στύγεῳ πόσιν τε σόν. 
Δεμοὺς ἄγωνας διὼ σὲ δεῖ κεῖνον δραμεῖ. 1465 
Ακων µ ὑπὲρ γῆς Ἑλλάδος διώλεσεν. 
Δόλῳ δ᾽, ἀγεννῶς, Ατρέως τ οὐκ ἀξίως. 

/ Να / Δ / / 

Τΐς µ εἰσω ἄξων πριν σπαράξεσδαι κόµωας; 

Ἐγὼ µετά γε σοὺ--- ΙΦ. Μὴ σύ γ΄ οὐ κα- 

1460 ΚΛ. Πέπλων ἐχομένη σὼν ---- ΤΦ. ἘΕμοὶ, μῆτερ, πι- 

ου. 

ιν. 

1Ρή.. 

ψ. 

1ΡΗ. 

ιν. 

1Ρ/.. 

αν. 

1460 ἄν. 

Έσο {θειπΏ 19ο, Ιρή. 

ΑάΠατεης τι νος{]. 

{οοῖς Ο]γίωπηποσίτα, αέ (αῦυ]α πατταί. γἱά. 
ΒΟΡΗ, Ἐλοσί. 11. 5. Πορ[α. 

1459. 55. «απ Τρηϊσοπία αππρ]εςάίασ 
Ῥαΐναπα ΟτεΡίοπη. ---- ὅσον εἶχες Ῥτο ΥΙγΙατα 
τηοάι]ο, Σρῶσα Ῥοδρυπαπο αΠηιίἁ Λτρι5 
{ασοτε, (αοά Ρῖ Παουπάυπῃ ον: ᾖ Ἠομί. 

1455. κατ’ "Αργους] ΑΕΙ κατ᾽ Ἂργος, 

Βυρρ]ϊς. 278. 901. Τρ. Ταιτ. τὸδ. 1ε- 
τας]ά. 7. Οιοά νοταπι ρηίο, Ππσιια Ἱτα 
Ῥορεμ]απίς, ν]άε Ῥορ]οε]. (4. (οἱ. 19209. 

ΛΜήαγΜΙ. 

καπ "Αργους] Έεπε Ματκ]απάις κατ 
ργο. Μιςς. 

Ἔτο υι]σαίο ματ "Άργου; τεεερῖ κατ) 
"Αργος εὐπι Ματκ]απάο. Ἠορβα. 

1454. Πατέρα γε τὸν ἐμόν] Ῥατποςῖις 
Γαΐθίητ 5ο 5αῃρ]θε5ε γε. Ετορίοχ εγαί 1Ώθ- 
ἀῑοῖπα, Πατέρα τὸν ἆμὸν μὴ στύγε"' 
Ἐ]οείτ. 505. νῖἀ. Ἠοππογ. ΤΠ]. Ζ’. 414. Θο- 
Ρ]οε]. Ἐοείτ. 251. 590. 1536. ἘεΙα απιο 
τηο Ῥεα]ίσετ, ααϊ Ἠίε φοτρίε ὁμὸν: θἳ {α- 
ΠΠΕΠ Ιάεπι Ἐλεσία. 188. Ῥτο 9) ἆμερ πα- 
σέρος φοπρῖέ τ᾿ ἆμου. Ῥεηίαοπῖα αἰπηϊ]ῖς 
ἨΙρρο]. 14902. ἘδΙάϊ σὺν ἆμὸν, αιῖα 1η- 
ἀπριταθῖ]ε ο5. Ματ. | 

Πατέρα γε] Τα ΤΗ). Ῥ. { Ίαπι Ῥατηο- 
ἵᾳ5. Ἐά. ΑΙά. οπιῖαῖε γε Μωμα. 

Πατέρα γε τὸν ἐμὸν μὴ στύγει, πύσιν σε 

Ἀεαιαααπη; 

Έραιο αΠαυ]ά ααοά Ατρῖς ΗΡί σταίυπη {ποθγο ροββῖτη 2 

ΜΠευτω Ραίτεπα, (αυτης αε τηατίέυτῃ, πο οἀστῖς. 

ΟΡροτιοί Π]απα ἆπτα ερτίατηῖπα Ῥτορίοτ {9 5β1Τ6. 

Τηνῖαις πηθ ρτο Οταεῖα Ῥοτάιάϊε. 

Φρὰ ἆο]ο: ποΏ ΡΕΠ6ΓΟΡΕ, οί Ιπάίσηο σοποτο Αίτεῖ, 

Οµμἵς ναάτί ἀαοίυτας της, απίοα ατα Ἰαεεγεηίς «ΟΠ1ΘΡ2 

πΟΠ τοςίο ἀῑςῖς. 

1ΡΗ. ΌΡιίεπιροτα τη]Η1, τηαίθΥ. 

σέν.] 1π ουηπ]ρα5, απος ντ, Ηρεῖς Πππρτες- 
εφ σὸ γε ΟΤΠΙΗΠΗ οτγαί, πάς νεΓ5α5 στᾶ- 
γιετ Ιαροταραί: τιθς Τά νιάτε Ὠτοάσφιας, Ώες 
Οαπίοεγας, πες ῬΒίορμαπις, ηος ΕΠάΡΠΗΙΙ5, 
ηος απηϊμις Ῥοτίας, τος Ώροσεας; 5ο- 
Ίας 1406 ἨΗεἴηπεῖο-ΒοαΗσοτίαπυς ὧμὸν Ἰο- 
σε Ῥτο ἐμὸν, εί 5ο αιΠάστη νοτειι5 ςαπα]-- 
(ωτς 56ἆ 6ΕεΠετοδα Ἠ]γσο οἳμῖ Ῥαΐτεπῃ Ἱ]- 
Ἰάπη οτιιἀσ]επα πιοσίυτα αρρτορείαί, εί πὸ 
γε ἵπ Ἠ]5 τοδροΏη»ῖ5 τεσίε Ίοευπη Ἰιαρεί, έ 
ν. 1457. ν. 1440. υγ. 1446. ν. 1450. ν. 
1459. ν. 1464. ν. 1465, ἃς. Βαγ765. 

Ἠοαίη. πποπµρταί, απ Ῥγαεράςτοί 
πόσιν σε σὲν, ἀεῦιῖςδο 5εηιῖ σὸν ἐμὸν, ΠΟΠ 

3εες. 
1455. Δεινοὺ; ἀγῶνας 2ὶὰ σὲ κεῖνον δεῖ δρα- 

µεῖν.] Ἠϊο Ῥοξία θεππα Πας πια] 5ραἵ- 
-α Ἱπηυῖς, αοά εί ΟΙψιαπαπερίτ εα5Η(α- 
{ίεπα αὐξίμὴε, εἰ Ασαπιεπιποηί5 νΙίατη; ἀᾳ 
αιίρας 1άοπα Εωφίας ἵπ Ἐλεείτα, ἵπ Οτοςίο, 
οί ἵπ α]ίετα Τρηήσεπῖα:; δ]ευιέ Βορμος]ος ἵη 
Ἐ]εείτα, ει Τδεπγ]α5 ἀεπιυπι ἵπ Ασα- 

ΤΩΘΙΩΠΟΠΟ, εί ἵαπ (Ποδρμοπς, αἳ η Έι- 
πιοπ]άῖυας; αβί ΑσαπισιηηΟπεΠη Ροςέ τοά]- 
έατι οκ Ττο]α αὓ χοτο αἀι]έετα οοςἴδυτη 
οοηδίαί; υπάε Όχτοσίες Ῥαΐτῖς πθοσπη ΡοΙ 
τηαίτῖ5 οσςἴδΙοποεπη νΙπάϊςανα. Άαγπιος. 

δε; κεῖνο] Ἡ. Ε. Ῥταί, αἆ Ἠεειν. Ρ. 
εἰκχνι, γη. 

ο πο απ. . / 
τον ἄμον, 1. ε. Ίµετερον. 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥΑΔΛΙΔΙ, 

λπ/ - 

ΝΤεν, ὡς έμοί σεν σοί τε 
Ν ο” ο. 

1]ατρος ὃ) ὀπωδῶν τῶνδε 

619 

κάλλιον τόδε. 

σίς µε πεμπέτω 

᾿Αρτέμιδος εἰς λειμῶν, ὅπου σφαγήσομα!. 
5” / 2/ 

ΚΛ. Ω τέκνον, οἶχει; 
/ 

μολω. 

466 ΚΔ. Λιποῦσα µητέρ; ω, 

ΙΦ. Καὶ πάλι γ οὐ μὴ 

1ῷΦ. Ὡς ὁρᾷς γ΄» οὐκ ἀξίως. 

ΚΔ. Σχὲς, μή ωε πσρολίπης. Ι1Φ. Οὐκ ἑῶ στάζειν 

ακρυ. 

ὙὝμείῖς δ' ἐπευφημήσατ”. 
Γον) υ [ή 

ὢ νεάνιδες» 
” - 5 -” ” κ / 

Παιάναω τῇ ᾽μῇ ξυμφορᾷν Διὸς κόρην 

Ἅπαπο, απῖα οί πη]Β], εέ ΕἱΡί Ίος εσὲ Ποπος{1μς, 
ΑΠαιῖς νοτο Ἠοσυτῃ Γαπαυ]ογαπα Ῥραΐσῖς οοπαϊξεέωχ ππε 

Τη Ργαίυπα Ὀίαπα», υὈ] πηαςίαΡος, 

6ἶψ. Ο Βἶα, ἀϊδοραϊς2 

Οἶψ. Ἠε]οία τηα(το. 

6ἵψ. Βὶδίο σταάιπῃ, πο πως ἀθδογας. 

Ύος νετο, Ο Ρυε]]α, ασοϊπ]έο 

1Η. ος Πέογατη απαρ]α5 τεάἶρο. 

1ρ]. Όι νίάος, Ιπάϊσπο, 

1Ρ]. Ἀο εἶπο {6 Ιαομντηατῖ, 

Οα]απαῖ(αά πηρα: Ῥααπα, ζονῖς αι} 

δραµεῖν ὤγῶνα ΟΡΤΙΑΠΊΘΏ ΙπΠίτθ, ἀἆοοιΙ- 
ΓΕ, υίέ ΑΙορς. 506. οο]]. 519. υδῖ εκ- 
ΑΠΒίΗΣ ΡεΓ συωβάλλειν ἀγώνα, α)Ώδὶ ἄγω- 
εσθαι ὦγώνα, πί Ἠε]εῃπ. 845. Ῥοεία Πῖ5 
τοῖς τοδρ]οῖε α Ἱπιρίατα Ο]γίσαιπεσα 
πις εΓσα πιατίέαπα ο Τσο]α ΤΕΥΘΓΣΙΙΠΙ 
ΩΤΩΙΦΣΗΤΙ.  ΎἈθηµε Ὑοτο ἀἰσεπάατη, 
γίαπωπρδίταπα Ίαπα {υπο νογθο νο]μῖσςο 
αγ]έαπα Ὠιοϊάατε. Ὁ. 4 5αρτα ποίᾶ- 
πας αἆ ν. 1189.55. Ομιοά Πῖς Τρῃίσο- 
α αἆ οχειιδαπάιπη ραΐπεπι Ῥγοίετί, 1άρπα 
εὐχαιις οχρ]απαί Ἑ]ασίτα Βορμος]οα, ν. 
5. 544. Ἠορία. 

δραμεῖν ἀγώνα.] Ηὶς Ἰοουτα Ἠοῦαί αο- 
ιε Ἠεῦτ. χΙ. 1. δ) ὑπομονῆς σρέχωµεν τὸν 
οκείµεγον ἡμῖν ἀγῶνα. ἍΤιοεςπεγ. 

1457. δέλω] Οιοπῖαπι ἔαδο Ῥγαίοσέα 
Ἰμ]σοπῖαπη οἵτΏ π]αίχε αἆ Αιλάϊς Ῥος- 
πα Υοζαγεταῖτ. Υ. ΞΗΡΑ 100. 5ᾳᾳ. 560. 55. 
9. 459. Ίρ5ε ΑσατπςπιΠΟοῦ ασποδσθραί 
' νῖαιρεταραί {Γαιάσπι αἴηιια Ἱπιρίεέαίθπα 
δα πχοτεπη εί βίαιη. Πορ/η. 

1458. σπακάζασθαι κας .] Απίο(ιατι 
πη2β Ἰαρεγοπέις, Ἱ. ο. απίθαιατη αΠαιῖς γἱ 
ε αὑπῖρίαι. Ἠορβη. 

1459. Ἐ γὼ µετά γε σοῦ] Ότο ἔγωγε µετά 
υ. Π]5ῖ σἷς φοπροπάυπι, Ώηατα ἔγωγε οἱ ἐγώ 

σοι κάλλιον ἡ ἐγὼ, αἲτ ΤΠο. Μασίςίοας, 
Μαγ{. 

γι]σο ἐγὼ µετά γε σοῦ, 65ο τοςθρὶ 
οἵπι Ματκ]απᾶο ἔγωγε µετά σου. Ἠορβη. 

1461. ἐμοί γε φοτϊὈὶ να]ε ΒαιοἩαηθίογ, 
Απ. ΟΠί. Ρ. 129. ἍὮἈεσᾷ. 

1464. ΤΩ, σέκνον, οἴχη ] Τία ἀϊςξαησι, νιι]- 

σο 5ἵπο Ιπίεγγοσαίϊοπθ. Ε]εσία. 1557. ὦ 
πιστοτώτη, Στείχεις ἤδη. ἸΜανγκ. 

Ῥο5ί οἴἵχη ποπ ἀιρίτανϊ δἱσηιπα ΙΠ{ΘΤΤΟ- 
ρατϊοηῖς Ῥοπετο, αποά Ίαπι α ἸΜατκ]απάο 
{αεέαπα ε5θο νΙάθο. Πορ. 

1465. 5. οὐκ ἀξίως, ΙΠΏΟςΘΗΠΡ, Πυ]]α ἴπ 
πιο οι]ρα θ5ί. σχές, ὠένε οὐκ ἰῶ ---- ποῖϊ Ἰα- 
οίπιας {ωπάρτεο.  ἙΒαμϊεπιι τοοίε Ρο 
μητέρα ποίαπη Ιπίετοσαοπῖς Ροπί{. 

"Μορβα. 
1466. Οὖκ ἐῶ στάζ. δάκρυ.] Ἠθο νοτυα 

Ῥτεν. πιοποί Ἱία Ιπίρ]]σῖ Ῥο55ε: πο Ἰ]α- 
ΟΓγΠηςΣ ασίαπα το σίοσαπα ἐωχρεηίς αά[ί- 
ᾳµ6: «6 068 τποίρειί 5αάγοςδοτ αι «οθιχ, 
ἃ )οβπεῖεγ αα᾿ Ιρηϊσοπῖο α Ργῖ5 ῬοιΓ «ΟΠ- 
ἀποίοιτ οςςί Ῥίεα αι ὰ ΟΙψιεπωποείτο, 
Ῥευτ-όσε γν α-ἰ-] απ Ιπεργνα]]θ οπίτο ορί 
οτάτα οί 16 πηοί Ρρτέεόἆοπέ Ῥτοποησό ρα 
Ογιεπωπεδία, Οεί Ιπίρτνα]]ο Ρρουχτοῖε 
θίτο τοππρΗ ραγ 16 πποινθρπιοπἰ ἆᾳ ]α 
φοόπο: Ιραϊρόηϊῖς 5ο ἀόσαρο ἀε5 Ὄγας ο 
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"Αρτεμν' ἴτω δὲ ΔΑΝΑΙΔΑΙΣ ΕΥΦΗΜΙΑ. 

1470 Κανᾶ ὃ ἐναργχέσλω σις, αἰ9έσθω δὲ πυρ 1450 

Προχύταις κω»αρσίοισι" χοὶ πωτηρ θροὸς 

Ἐνδεξιούσω βωμόν' ὡς σωτηρίαν 
Ἕλλλησι δώσουσ᾽ έρχομαι νικηφόρο». 

Ὦϊαπατα: νοπῖαί αὐθθείη Ῥοπυτη οππεΠ (γα. 

1470 Οαηΐσιτα Ισῖεαχ α]ιαιῖς αωδρϊοείωσ, οί 1σηῖς Παργοε, 

Νο]ϊς ςα]σίς Ἱαδίτα]ῖρας, 

Τοηοαί αταπῃ ἀθχίσα, α μία 5α1Ηΐθ 

6ταςσῖς ἀαίιτα ναᾶο νΙοαΊσεπα, 

εα τηῦτο, εἷ]ε 5᾿έ]οΐσπο τΠ Ἰηδίαπέ; ΟΠ 60Π- 
ἁωῖε ΟἸγιεπηπεξίτο ἆαπς Ἰὲ ρα]αῖς, Τρῖ- 
σόπῖο 5᾽αρρτος]ο ἆε ]οτεπεσί:ε, οἱ εσί Ίε 
«ποθιχ οὲ {αῑί ]ε5 αβρχθί5 ἆθ 5οη 5αοτίῃςρ.᾽ 

3ο. 
1467. ὦ νεόνιλδες,] Τρηϊσεπία Ίατῃ αἰο- 

αυῖας ΟΠοταπα 1λαπι, απ εκ 54ο οοπηῖ- 
ται ν]γσίπαα Μγοεηοθραγατα ουηρίαῦαί, 
οαυᾶς πεππρε 58εοΙπη Ο]γίαπιηορίτα ἀιχο- 
ται. ιά ν. 1490. εἰ 1498. πη]ςϊ 1 9έ- 
ρασναι Ῥτο Οεσάπαναι Ἱερεπάμτη. Έαγπες. 

1ρΗ]σεπία εἴοτχαπα αἱ]οαυίατ Ολα]εῖ- 
ἀεηδίαπω πω]Ίεγατη. Ιἴεαί. 

Οοπβπιισίο Ἰουῖ 65: ἐπευθημήσατε "Αρ- 
σεµιν, παιῶνα (1. 6. ὧς τοῦτο σσαιᾶνα ἐσόμε- 
νον), τά φιιοά δὲ ρσαπι, νε] Γαδίζμ5 αἲ πιεαπι 
σαἰαπι(αίεπι.  [οἰδ. 
απ Τρηϊροπῖα 5ο5ο οοπνεγῆί αἆ εἶο- 

τΙτ ππυ]θργαπι ΟΠα]οιάθηδιαπα, που αἱι- 
ἴοπι, αμοά Βατηορίας νι], αἆ Οποσαπη 
υΙτρίπαπα Μγεεηαατιπῃ, αὖας 5εεΙΠΙ «0- 
πηῖτε» αἀάωχεται Τρη]σεπῖα. Ἠα οπῖπα 
π]τσῖπες ποπ ν]άρπίαγ αἀβιῖςε, ααἱρρα 
πυ]]ηθι, ἆαπι οπηπῖς Ιεία τος ἀδέάδριππα ἀς- 
(οσῖατ, εατωτα ΒΕ πηοπίῖο. ΟΠοχής αιι- 
{οπ,, υί ]α1Ώ 5Ἴργα ποίαιυπη ο5:, ε 6Πα]εῖ- 
ἀθηδίθας πιυΠετῖοας εοπρίαΡαί, αμα., αὐῖα 
ποπ 5ι0]εοία εταπί ΑσαππεπιποπΙ, πια]ο 
ν..1498. «άραπναι Ίθρετε ΡΟ 9εράπανα,. 
σε οπῖπῃ Ιθοο ερώπαιναι Ὠδιά ἀωδρία 
αὉ τς οτία εσί, απῖ. ἀῑΠοιΙοτεπα έραπναι 
ηοΠ Ἰπ{ε]]σοραπί αίᾳαε ορίπαβαπέιτ, (Ἠο- 
τυτη Ἠμποςς ο Ἠ{γερηας νἱτσῖπῖρις, α ας 
Τρμ!σεηία 5θεΙπ ἀωχίδει, «οη5ΗΜήρςο, 
αμ οά {αἱζυτη «55ο νἰάεευτ, ΠἨορβι. 

1468. Ὠϊρίης, παιῶνα ση ᾽μή συμφορᾶ, 
Διὸς κόρην "Αρσεμιν.] "Άσρτεμιν αρροβᾶνυπι 
εσί αἆ ΤΤαιᾶνα 56 ἨγτΩΠΗΤΗ, ἨγπηΠις νες- 
Τετ οἵι Ὠϊαπα, Ὁ. 14Τ0. Ῥαδίαῇ ἀἱσίπο- 
Ώοπεπα ροςε πῦρ.. προχύσαις κα)αρσίοισι, 

εδί ῥγορίετ πιοίαδ δαἶδας ζιδίγαῖε», Ἱ. 6. αΐ 
πηο]α 5α]5ᾳ Ίπ ἵσποτη, 5ει γΙεππαπα αχάεΠ- 

Έπ ραίογ πεις 

στη, οοπ]οαίαχτ. γνἱάο ν. 1119. ῥΒὶο 
δινενούσαις ἵπσοις, ΛΏπομρίέτ έἐ(μαδ σαγ}έΠ{Εδ, 

1ΡΗ. Ταιχ, 192. Μαν. 
Ῥει Διὸς κόρην "Αστεμιν Ιπέε]]σεπάιας 

Ἠγπηπης, οἶναο Ῥωαπ ἵπ Ὠϊαπωη, αυῖ αὖ 
1545 νοτὺῖς Ιπεποαῦατ. ἜΤοιρ. Οτ. Ῥοςι, 
ἵπ ΤΓηεουτῖ. Χγ. 98. ρ. 39. ὮΛῬου. 

Ἠατκ]απάιας αἆ Βαρρ]. ν. 691. οΏδετ- 
ναί, συμφορὰν», Ὦ. Ἱ. «55ο Ῥοπιιπ ογαπίυπῃ, 
4ο ασ ἀαλιίανοσίτα, ἱπρηϊπηϊς Ρτορίετ 5ᾳᾳ. 
Ίτω εὐφημία, οἳέ θογηι οπιετι----ἳ. θ. {εκ εἷί 
ενεπία5. ΠΒΗορῄ. 

1469. Εὐφημία ἀῑεῖίιχ νοχ Ῥγαοοπῖ5 
εὐφημεῖν Ἰιθεηπιῖ. ἍΑτὶδίορη. ΑΕΟΜαΤΗ. 
207. Μιςς. 

Κανᾶα δ' ἔναρχέσθω σι] Υἱά. 5αρτα αἆ 
ν. 405. Ὑἱά. Ευδίαίῃ. 1π Οὐλοχύται. 

ΒαγΊες. 
1469. 55. ἹΜι]ίας Ἠϊο οσσπχτθηίθς νοςες, 

υ{ σροχύται, ἃο. Ὀεπε΄ εχρΗσανίι Εεῖεῃ, 
Απισα. Ἠοππεσ. ΠΙ,οεδπεγ. 

1471. Προχύταις καθαρσίοισι"] Ὑἱά. 5ι- 
Ρα αἆ ν. 11139. ειν. 956. ΆἈαγπεν, 

1472. ᾿Ενδεξιύσθω, ἴσπεαί ἀεχαα: ὧς, 
ΠαΤῃ. Σωσηρίαν, Ἱπίγα δώρου. 1557. ΠΟρβη. 

1475. ἔρχομαι νικηφόρο». ] Ῥγοᾶσας: 

ἔ«ἨΏεοςί ροδί Ἠ μπε νεγευσα Ογίωπιπεςα 
66 νε] ΟΠοτί δεπιπο.. ΑΠίεγ ερη»εί Βαχ- 
ηεδία5, πετ νίάρ. Απεεηίίος Ῥτοαο, 
εί Ῥυίο-ἆυος ΟΠοπί ίαπησος εχοῖάϊ56. 

ΜΙαγκ/. 
1474. "Αφετέ µε σὰν Ἰλίου, διο-]. Ῥο, 

αυοᾶά 5οεπαπη Ῥταρτίίαπα οἰαμάϊς Γρηῖρο- 
ηἶα, θέ Ὠυῖσ 0Ποτο ργαροϊηίε, Ῥτούρεας ρι- 
ίαραί, αΠαιἷά  ἀθοςδε:. αΗάπα πΙμΙ] Παί Ἱνι- 
Ἰµρπωοάί; ἴ]α οπῖπα εοπῖπιαί οχαίΙοΠθτη; 
564 Ίαπι ππογᾶ Ῥγορῖος εί 5οεπαπη τε]είατα 
διιας οοπα1{ο5 Ηροτῖοτί νοςο αἆ ὨὈϊσπια Ίαιι- 
ἀε5 Ποτίαέυσ; ἴ]]ας νετο Ποππεη ρταβσ]- 
(αχ, πε αυῖς {οτί ΟΠοτο αὐαϊριαι. 

ἈαγΠέ». 
Φαπε ααῖς πϊτατί Ῥοβδοί, Τρµίσεη]α πο- 
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ΙΦ. "Αγετε μα τὼν 
1475 

621 

Ἰλίου 

Καὶ Φρυγών ἑλέπτολη" 1485 

τ. περίρολα δίδοτε, φέρε- 
οκ πλόκαμος ὀδε, καταστέφει’ 

Χωνίξω, τε παγα!σι 

1ρή. Ὀιοϊῖίο πιο ΤΗ 

1475 

ΟΌοππα Ἠαρο αταΒῖατ οοτοηῖς, 

Έτ {οηίαπϊς ]ανασχῖς. 

ΏΊθη Ῥγαβχιιτα Ἠιαῖο νεγςυῖ, οσα Υθτρα 
εἶας οοπΗπιεπίατ. δθεᾷ Πααά ἀπρίε Ίος 
Γασέιπα ασε, οιπία πὰπο πηοπιοβίτορΒίσα 56- 
αυυπίαχ, πε ας ϱα Όμοτο τπριοτθί. 
Ῥοτίαςςε εα]αίος βοτῖριις Ρίθπος αἰίαια 
εχ ΟΠοτο αβοτεραί. Πορῄα. 

1475. ἑλέπτολι"'] Οπαίεηας ΠΙΟΙ5 θ]ι5 
οαί1δα ο5ί, αιις εβ]οῖς, πΐί, ὨὈίΐαπα ρ]ασαία, 
εἰαςοῖς (τα οογάπη ἀῑδοεάστο, πα] έθδηιιο 
Ττο]απι πναᾶετε αίᾳιο εχραβπατε ρορδῖπέ, 
εαίεπ]ς ἀῑείεαχς εκρισπαιτῖκ ΠΠ οι Ῥὴτν- 
σαπ. Ἐαάεπι {εγο νετυα Ἱπίτα, ν. 1509. 
4. «Εορ/α. 

1476. ΡΙβάπριο, σσέφεα τερίξολα δίδοσε, 
φίρε-σε" σλόκαµος ὅδε, χαωτασσέφειν' κατα- 

στέφειν θδί, εἰς τὸ καταστέφει», πιέ εογοπιεέῖς, 
αᾱ εοτοπαπάωια. Ὦε 5εᾳιεπίθις νἷά. ν. 
1968. Μαγλί. 

Στέφεα περίβολα, δις.] Όοτοπας Ἱππαῖε, 
εἶνο Ἱπέα]α5, ααοας νιεάππατυτ εαρίία 
οοτοπαβαηί: ἆο αωα το Ταοτγεβιι», ΤΗ5. ΙΤ. 
ν. 88. Οι (1ρΗμισεηῖα) αἰπιιιάί ἱπέα]α, υἱγ-- 
Εἰπεος οἰγειωπαάαία εοπηξμ, Έα ίγαφιε 
Ραγί Μήαἰαγιπι ρατίε ῥγο/ δα εδ, ὃς. Ὑἱά. 
Ίπβα ν. 1511. ἍΌΒατπες. 

στέφεα πείβολα δίδοςε, φέρε- 
τε ΠΛλΟΚΑΜΟΣ΄ΟΔΕ ΚΑΤΑΣΤΕΦΕΙΝ 

χεενίθων τε παγαΐσιν. 

τέ ραιιοῖς ἀϊσατα, δῖο πα] Ἠαςο οοττ]σεπάα 
6556 γἰάεη(ιι: 

στέφεω περίβολα δίδοτε. φέρε- 

σε  ΠλΟΚΑΜΟΥΣ ΗΔ᾽ΕΣΚΑΡΑΝ ΣΤΕΦΕΙΝ 

χεθνίβων τε πωγαΐσιν. 

ὥσπε σσέφεων αὐσοῖς πλοχαμοὺς καὶ ἐσχαρά». 
δὲ Ῥτο καὶ οεσυχτῖέ οὔαπα ἵπ ἨΗεειβα, 
595. ἔσχαρα Ῥτο αγα, ν. ΗοδγεΏίαπα . εί 
Ῥατπεξίάπα οἆ Ἠοτασ]άα». 128, Αὐτρφο]. 

Έτ Ῥηχγσιπαῃ εχρισπα(ΠΙσθῖῃ : 

Ώαιοᾳ οοτοπα απηρῖεηίας, αΠοτίθ. 

:ἀϊφργίο ἐταάϊατ. 

αἆ άδειγ], 1ω0. Τ. Ῥ. 185. στίφειν ᾳλρκα- 
μὸν 5Ηρτα Ἰεσίτπαις ν. 1080. Ὑοτρυπχ 
σσέφειν αἨίΕΙΠ ΠΟΠ οΟγοΟπα 5Ο1άΠ. {πδέγιεγε. 
ΥΘΓΙΠΙ ΟΠΠΠΙΠΟ ἠπδίγποργο αααΙε. ν. ΒἘτυπιο]. 
γ. ΠΙ. αἆ Βαρῦ, Οάἱρ. Ἐ. ΤΠ. Ὁπάε 
χαλκοστέφανον τέμενος Ῥτο ἴπισο, ἀῑυϊτις ἴτι-- 
δίγιοίο ἀῑεῖαχ ἵπ Πγρσγαπιπιαίε Ιποεγέὶ 
ἁιμ. 6ΝΤΙΤΠΙ. απατο τεοίε Πῖο ἀῑοῖατ 
ἐσχαρὰν στέφειν παγαῖσιν χερνίβων. «ασοῦδ. 

1417. πλύκαμος ὅδε καταστέφειν] 1με- 
σο: 

- πλόχαμος ὅδ ἕλκπετοι στέφεσιν 

χερνίβων τε παγαῖσι». 

Ομπίς Μίο ἐγαλαίν”, νεὶ αἰἐγαλί, τί Ύὖςς 
ππαρίοε αἰιταΏιπέχ. Ῥπάανηας Νθπα, ΓΣ. 
ΑπιΙ5ΙΤΟΡΗ. 32. "Ιόγγι δ ἕλκομαι ἧπορ. 
Τηεουσίε. Ιάφ]]. ΤΙ. ”ῶγξ, ἕλκε σὺ σΏνον. 
νά. εἰ Τουρ. αἆ Ῥαϊάασπι ν, ᾿10γξ. 

λ{ις. 
Πλύκαμος ὅδε καπαστέφειν] δἱ Ιία Υοτο 

φετιθοπάωτα ο5ί, 5ιΏαιι1 ἄξιος, νε] »ἰππῖ]ο 
ααἰἀ, αιοά αηωἱρο]εαῖί σῷ χαταστεπτέος. 
Ῥχοάας, ὃν δε; καταστέφειν. {Ἐπη]. Ῥος- 
15, μέλλει κατασσέφεν, νοὶ Ἰοσίί φέρεσαι 
πλόκαμος, ὃς. 41επα ν]άρδίς. «Ώαγποβ. 

Ἠϊοεγοεπι αἆ Ἡ. ν. Γ1ραϊσεπῖαπα Ποσῖυιις 
σαριί οτηᾶδ5ε, (οοΏΕ. ν. 1511. 5ᾳ.) ηῖςί 
αυῖς ἀαδιίοι, Οα]οματιθεπα Θ64ΏΩ Πεγπα ϱ0- 
τοΏΏ οἴπχί5ρθ, αμοὰ «ππεη Ἱπίτα ν. 1666. 

Ομαπααπο πα]. 41πι- 
οι] ταξῖς Ίποςδο ν]άεο, 5ἱ (αεμας Τρ]ήρο- 
πῖαπα Ποτῖρας οτηφίαπα ϱΟΧΟΏ8 αάΏιις οἵῃ- 
ΧΙ, αμέ, ααοᾷ πηασῖς νοτςιπηῖ]ο ϱοί, 1ηέι]-- 
Ία. ἈΝαπι νΙοπαε 5ο]εραπί Ώηοι {βΠ{Τῃ 
6οχοπα οοἶ]ο οτπαχῖ 5οᾷ οΐασα οοσπιι ἵπΕι- 
Ία οἶπσι. Τά αιοά οκρτγορῖς Ταοτείῖις, 
υϱί 4ε Τρµ]σοπία Ἰοᾳυϊέωμτ, ῥΘἱτεείς 601-- 
Πο, Ἠσο αἂ πιοχίεπι Ῥγεραταίίο ]ία, εί 
αἀδρεσίις ρισ]]α», Ιπδίαχ γἱοείπας», «ΟγΟΑ- 
ία αἆ οφάσπ αὐλωτίοηῖ, νεπεπηεπίεί 
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ε / 3 5 ν Δ 

Ελίσσετ ἄμφιί ναον 

1450 ᾽Αμϕὶ βωμὸ, Αρτεμω, 1490 
Δ 1/ 2/ 

Ίαν ἄνασσαων Αρτεμη. 

Ταν µόκαιρων᾽ 
ϱ 3 ο” . 

(ὃς ἐμοίσω» εἰ χβεὼν 
4 4 

Αίμασι «ύμασί τε, 

1455 Θέἐσφατ' ἐξαλείψω. λ] 149: 
ΧΟ. Ὢ πότνια σότνια µῆτερ, 

Ὡς δάκρυα γέ σοι 

Οϊνευῖες οἴτοα Τεπρ]ατη, Ο 

14580 

Ταπατη τερῖπαπη, 

Ίεαπι Ῥεαίατη, 

Οἶτεα Ατατη, Ὠϊαπατη, 

Οµυία πηθο, 5ἱ ορας οτῖί, 

Μαηπσιΐπο οί τπαοίαάοπο 

14865 Οτασι]α αΏςο]νατη. 

(ο, Ὑεπογαπάα, Υεπεταπάα ροπα{ς, 

Τ ΔεἩτγταας ΠΡΙ Ίάπα 

σΟΏΊΠΙΟΥ6ΥΘ Ῥοΐαῖςδοί απίππἁτα δρεσίαίο- 
τατα, ἉΠαδρτανίις ρασυτα οτεάϊρί]ε ε5ςε 

ρυέαέ, εοτο]]α5, αμα Τρησεπῖα 5) ἀατῖ 
Ῥοροβοθσαί, Ῥγαρίο 1ρ5ί {1ῇ556, απατπάία 
απίθ Έοχε» Ῥαΐογπασαπα οράἴαπω υετρατείαχ. 

Τίααθ ετοάαπαις, ποσθςςο οσί, ΤρΗ]σεπῖ- 

απ Ίβπα απῖτηο Ῥτανίάετε αρραταίατα αἀ 

αταπΏ, αίαιε {οπάπατο αἆ πηοτίρ., 8ἱ Υη]- 

σαΐαπα Ἰεοιίοπεπα ταιῖπεπη5, Πλιιά παγαῖ- 

συ εχρ]απαπάιπή: {οπίαπα αηυα βἀδρει- 
6. Ἀεπιο επῖπα αἆ 5αεΠβεῖα αεεθἀετε 
ἀοθμεζαί, πῖςί απίθα ο556οί ααα Γοηίαηπα αι 
τηατῖπα αἆφρετεις αίημε ρυχσαίω». Ἀοή]- 
Ίρτιας νοται: Ετλεδί ἀεπ Ίαπς επι ἆεχι 
ὀεδρτεπαίεπι Τεπιρεῖ, 1ο ἀετι «4Ιίαγ. δις. 

Πορῄι. 

1479. Ἑλίσσειν "Αρτεμιν εσί ε]οτεῖς εἰχ- 

ουῖτο Ἠίαπα» οἹπππ]ασγωπη. Ὠ]οιίαχ αιθετη, 

τε ἑλίξειν Λατοῦς γόνου, Ἠετο. Ευ. ν. 659. 5. 

θε ἑλίξαι βωμὸν, Οα]]πα. ἨσποἨ. ἵπ Ώε]υπι, 
ν. 591. Ῥεποπῖι5 Ατριετ:----ίεγ ουαπ- 

ίεπι εἴγοα ἀεϊμύγιιπι Ετγεδδµπι ]εγεί εὐτία 

Ῥιθε». Μωςς. 
Ἑλίσσετ' ἀμφὶ ναόν] υ1ά. ΤρΗΐρ. ἵη Τα. 

ν,445.1ο1. Βτοάσςνας οχροηῖΐ ἑλίσσεσε, «Ώο- 
τοας ἀμεσοπίες γεπετοπιηῖ: 65ο ἀμφ)ὶ σὴν 
"Αρσεμιν 5αρρ]επάντη ἆμσο, εί 5ἷο ἴπ Υετ- 
«Ίοπο Τ,αίπα ΘΧΡΟΠΟ. «Λαγηεδ. 

«Ἑλίσσετε νεσίο επογεας ἀμοῖίε, εί αἆ "Αρ2- 
σεµυ 5υδϊπίε]]ήρο ἐπικαλέσασαι. ΠΗεαίη. 

Ματκ]απάις (αἀ Βῤῥ]. 19165.) αεοερἩ, 
αμοά ορο 5ίαἄπα Γεορτατη, νοο, ἑλίσσειν τί 
Υ6ΓΡΙΠΙ ΡΓΘΡΠΗΡ, αζίαπιίεπι οεἰεῦγαγο, Ῥ{ο 
ἑλίσσουσαι ἆμφὶ ναὸν, ἆμφ) βωμὸν, ἀείδετε, 
ὑμνεῖτε ᾿Αρτεμιν Ἀϊο 4ποαιοθ Γοθμ]εγις 
Ἡ. 1. Ιπίεγρτείαέας ο5. ΑΙ Ἠεϊςξῖις «οη- 
16ἷε: παγαῖσι µειλίσσετε, γ]ασαίε αμἱοίδιις. 
ΊΜΙΠΙπιο νογο. Οαί6ΓΙΠΙ ἆθ ν. μειλίσσει, 
ν. 5Ἴρτα αἆ ν. 1295. ἍΠορῄα. 

"Ελίσσευ.] Αρ οί ἵπ 1ρ5ο (0α]Ηπιας]ιο 
Ἠ. ὨἱαἨ, θδί κυκλώσασβθαι, τ. 170. 267. 

1.οέσπεί. 
1481. Τὰν ἄνασσαν Ἄστεμι,] 14 ραι]ο 

Ροσί ν. 1531. Κλήσωμεν "Ἀρτεμι, 3εῶν 
ἄνασσαν. Νοϊαπάιπη εδί, ααοἀ, αί Ῥτορσία 
Φαρίέοχ εἰ υπο τεχ εί τερῖπα ἀθογατα 
ἀϊοοραπέυχ, θέ Ργωοῖριε Ἠος ἄεμ]ο σαιι- 
ἀεραπί; Ἱία ππα]οχος ἀΠ βασιλείς, ἄνακσες 
εἰ δεσπόται, ΤΏΒ]ΟΓΟ54Ιθ ἆεα βασίλεια, 
ἄνασσαι θί δέσποιαι ἀϊῑοεραπίας; ΑΡρο]]ο 
αιίθπι κασ᾽ ἐξοχὴν γοεααίιχ ἄναξ εἰ Γα- 
πα ἄνασσα, υᾶ Ἠοππετας οί (αΗτηασΒις 
Ἱπ Ἠγπιπς,. ἘῬταίρτεα ἄναξ ἐπισίθεται 
κυρίοις ὀνόμασι εῶν, καὶ ὤνασσα σαῖς 3ή- 

λείαις ἓν σοῖς «εο. Όοπευ]ε Επδίιαήυτα 
1η Π]αά. {οἱ. 189. Ἠπ. 9. Πεπι {ο]. 1598. 
Ἰπ. 21. «ἈἨαγπέδ. 

Ώο ν. ἄνασσα, ΡΙπεῖριο Ὠϊαπα «ΟΡΠΟ- 
τηῖπο Ίατη 5ωρτα αἲ ν. 759. ἀῑκίταν», 

Ἠορβι. 
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/ . / 

Δωσομεν αμετερω" 
11 ε -. ΔΝ υ / 

Παρ ἱεροίς γὰρ ου πρεπει. 

1490 ΙΓ ά9) νεόνιδες, 1500 

Ἐννεπαείδετ ᾿ Αρτεμιν, 
Χαλλμίδος ἀντίπορον' 

Ἵνω τε δόρωτα 
/ .. λ / . 

Μέμονε δάία δὲ ἐμιὸν ὄνομα, 

1495 Τασὸ Αὐλίδος στενοπόροις 
σ Φλ ” 

Όρβμοις. (ω γᾶ µήτερ 

Νοςαας ἆαδίπιις : ” 

Ἄοπα οπῖπι Ἠσθί Ι1Π{ΑΥ 5ας1α. 

1490 1Ρὴ. Ο ραε]]α., 

Οοποε]εργαίο Ὠϊαπαπι, 

Έα. εί ο τοσῖοπα ΟΠα]οῖαῖς. 

ΤΙ πανες 

Ῥε]]]σαι τιαηςοταπί Ῥτορίος ΠΙΘΙΤΠΑ ΠΟΠΗ, 

1495 Τη απσαςίο Ἠα]ας ΑαάΙΐς 

Ῥοτία: Ο ίοττα πααίετ, 

1485. ἐξαλείφειν 5Ἴρτα ν. 1968. λύε, 
ςα{ἱ5ίασετε οτασι]ο. «Εορβι. 

οἱο Α]ογοπεις (απιαπη γΙοῖταα ἱπαξατα 
ΏΆΠΙεΠ Ῥ]ασαίωτα οοηδίἀεταπάιις ἵπ ΑπΠίΟΗ. 
110. Μείαπαπ, ο. 8. Ρ. 46. ο. Τ4ρ-. 
γιά. Απκίορμ. Ναῦ. 954. Ιῖααο Φο]ο]. 
αἴαιε Ῥαξσμα]. ἆᾳ ΟοτοἩ. ΓΝ.16. Βιτ- 
πιαπηΏ. αἱ Ἐτορενί. Τ. 1Τ. Υ. 31. Πορ/[η. 

ἐξαλείφειν.] Ο91955. 1. 14. ἐξαλείψας σὸ 
καθ ἡμῶν χεικόγραφον. 1 /086π6Υ. 

1487. Ὡς δάκρυα] Εοτίο ὥς, σἷο, 14 ο5έ, 
ααεππαάπιοάαπα πάπο {αοίηας: αέ Ἰας Ἰο- 
αμαίας (Οποτιις ΊαείγίπαήΠ5. Μαν], 

ΚοαεἩ]ενας τοτε: 1 τυοζέετι 17ο 
Τηιγώπεπ ἀῑγ σεθεπ, αὔετ θευπι ΟΡΟΥ 5ε- 
αἴοπιέ σἱομ πϊο]. Ῥτορίοτ εοπρκέαπα 
ογα]οπῖς πιασίς αμαάταςδοί οὐ δάκρυα, αιξ 
ὡς ὃδ. γε μή, αυΐ ν. 50. σπ. {ερ. δὲ μὴ πρέπει. 

Οπίοταπα ἵπ ςαστῖποϊῖς Ίασγγπηατο Πθίας 
Παρεραίωτ. Οπιπῖποφιο ἴη 5αοτῖς, Οετετῖς 
Ῥτεεοῖρις (ν. 1ήν. ΧΧΧΙΝ.6. ΧΧΙΙ. 
δ6.) οπιπῖς (πΙ5ΗΠῖα τοππογθηἆα οταί. Ό αατο 
εεῖαπι εσεις ἵπ Ἐυτίρ. ΒαρρΗοῖρις, γ. 
999. πηαίτεπι τεῖαί ἤετε, ἆαπαι αςιάρτος 
ατῖς Οετετῖς,. Ἠορ[η. 

1492. 55. Χαλκίδος ἀντίπορον]) ὨὈϊαπαπα 
νοςαί Χαλκίδος ἀντίπορον, (αοά Εατῖρίκθοςς- 
σα5 αἆνειςος ΟΠα]εῖάϊ οοἷαι οί {γεαιθηίθί, 
Ε5 (οηῖπι ΟΠα]οεῖς ατος Ἐρωα» ἵπςι]ες ἶῃ 

τηατῖ Ἴσαο, ορροδῖία Α]άΙ, ἄπεο οἰνίίας 
Ῥωοῦα. ῥοπδίε (0αππασλας, Αιλάϊς 
Ῥοτίας αἁαππαίος Ὠίϊαπα Επΐςε, Ἠγπιπ. 
ὨίαΠ. Υ. 188.---λιμένες γε μὲν Εὐρίποιο 
Ἐς Νομςς (α5ρατ. θ0ΗπΠΙ. ΆΏαγπες. 

Ώο, ΟΠα]εῖάε, Ρεϊππατία πακίππα(αθ χ- 
με Εδω Ἱπδιι]εο ἵη τηατῖ ὐσαο, ΟΡΡΟ- 
οἵία Αι]ίάΙ, εἰνίαά Ῥωοέίεε,---ρτορε Ει- 
τΙρΙΤη οί γ]ά. αἆ ν. 11. οοἳ]. 169. εἰ 598. 
ύνα, ὅπου. Δάιος ρατίῖτα εδ Ἱπ[ο]Ικ, Ἱπρτῖ- 
τοῖς αριιά ΔΠςο5, Ῥασίτη Ὀεϊ]σοσις, Ἠος- 
ες, ας Ἡ. 1.  Ὑιάε ααα τποπυῖπιις ἆθ 
Π. ν. αἆ Ογε]ορ. Υ. δ19. αίᾳαιο Π]ηςίτ. 
Φο]ϊμΖ. αἆ Ἠ5οῆγ]. Ῥευς. 277. Ὀῖ οπαῖς- 
5ΗΤΩ 65 ΏΟΠΠεΠ ἀταπηα!ῖ5, αἆ ᾳαοςᾶ Όο]ο- 
Ἠοι. Ἰαιάαέατι τερεσίξατ. Ἐσι αιίθπα 
Α]ας. Τ84. εᾱ. Ῥτυπεξκ. Ἡ. 1. δόρατα ὃ. 
4ο εἶαςςο παϊΠααπα ἱπίε]Ισοπάατα, α1ισς ἵω 
Αιιλιάϊς τοζθςδα τηοταβαίαγ, ἈΝεοεεῖο οι 
Ἐοεμ]οτις τεάάαί: τυο---1,αππει ει. 
Ἔωπο οπῖπα 655 ἀεβετεί µέμηνε, ἃ µαΐνω- 
μαι, αἴ Ἡ. Ἱ. εδ µέµονε ἃ μένω. δί ---- ὄνομα, 
δ ἐμξ. Ἠορβα. 

1495. σῶς γ Αὐλίδο.] Οοπτεκθίαπα 
Τῶσδ ἠιί)ιιδος, εκ ν. 83. 1591. (Οοπᾶι- 
τηαπί Α]άϊῑπα, εἰ Οοἆᾱ. ΑΔ. Β. οί Εοϊ[ῖις, 
Ἰιάρπα 0ο. στενοποροισι, ἸΜαγχ]. 

1496. Ὅρμοις, ἐν.] Υ. ν. 1599. οοἳ]. 81. 
εἰ 167”. ΠΒΗορβη. “ 

1497. ἸὪ Πελασγία] Μαὶε ἵπ Τα άπα 
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Ὦ Πελασγία, 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Μυκηναϊαί τ᾽ ἐμαὶ Φεράπναι. 

ΧΟ. Καλεῖς πόλισµα Περσέως, 
/ / 

1500 Κυκλωπίων πὀνον χερων; 1210 
” / ) 

ΙΦ. Ἔλρεψας Ἑλλάδι μέγα φάος' 
Θανοῦσα ὃ) οὐκ ἀναίνομια. 
σ. / ΔΝ / 
ΧΟ. Έλεος γὰρ οὗ σε μὴ λίπη. 

Ο ἵειτα Ατσῖνα, 

Έ ἨΤγεεπαα πηρα ἀοπαϊςεῖϊ]ία, 

6ο. Ίπνοσας πΥβεπα α Ῥεγςεο {αοίαπῃ, 

1500 1:αΡοχοπι ππαπυ ατα Ογε]ορίσαγιπῃ. 

1ρή. Εάιεᾶςα πηασηιτη Ίπποι Οταςῖα : 

ἨΝΤοΤΙ {αΠΠΕΏ ΠΟΠ ΥΘΟΙΙ5Ο. 

Οιο. Ο]οτίῖα οπίπα {ο ποφιααατα ἀοφοτοί. 

Ὑετεῖοπα οχροπεαέυτ: ϱ Τ]οκνα]ία; τα 
επῖπι ΤἩεςκα]ίατω Ἱία ο[ἵτω ποτηϊπαίαπη ασ- 
ΏΟΣΕΟΣ δῖο εί Πελασγία οἶῖπι ἀῑοία οταί 
Ατοῖνα τερῖο, νε] Ῥε]οροππεφις, παπάς ΟΥ- 
{15 Ασαππεπηποη εί Ιρηϊσοπῖα. Φε πμ] 
Πὶς ]οοί ο ΤἩθβρα]ῖα. ΆΏαγπες. 

Ῥε]ασσῖα----εἷο οἵτα ἁῑσίαπι ε5εο τορῖο- 
Ώςτη Αγσίναιῃ νε] Ῥε]οροππεξιπα α Ῥε]ας- 
δο, απίῖαιο Ατρΐνοττη τεσθ, ἵταᾶῖί Ἐ)Ρῃο- 
τας αραιά Ῥπαβοῃ. Ρ. 228. Ο. ὓ. εἴαπα 
ΒραπΠεπ], αἆ (ατα. Ἠ. ἵπ Ῥα]]αά. Τ. ΤΠ. 
Ῥ. 607. 5ᾳᾳ. Ώρ]εχ {ας Άσσος Ῥε]αδσῖ- 
σσπῃ, νεία5 Ῥε]οροππθςί, ααοά {εποραπέ 

Ῥε]αςσῖ οἳ Αελαϊ, απἆο ογΙσῖπεπα {Υα1θ- 
Ῥαπί Αραππεπποη οί ΓρΠ]σοπῖα, 4πατο ος 
ΠΒ. 1, Ππιο]Ισοπάσπη,----αΙέοταπῃ ἵπ Τῃεςςα- 
Ίτα, απο παϊστατιιπέ Ῥε]αφσί. Ὁ. Ἠοϊπο]ά. 
Ἠ]ςι. 6τ. Τ1ᾳ. Ρ. 18. [πάρ ναίας νε- 
51ο Τ,αίῖπα ΙΠ πορίτο Ίοςο Ἠαβεί ΤἩρεςα]ῖα, 
αὐαπι τοείο ῬΒατηοςῖις επιεπάανΙε, Τὴες. 
5α1α επῖτα Ἠπς ποπ Ῥετίπεί. Εορ/η. 

1498. Μυκηναί σ᾿ ἰμαὶ θερώσαιναι.] Ξς8- 
Ἠσετ οί αἰϊ «έρασναι. δεὰ 0οἆά. οπιπθς 
Ἱεσαπί Μνκηναιαι. ΥΙά. αἆ ν. 615. Ύὓεοιςσι 

1601. οά. 6. εθρε . : αιιαςί νο]αῖςοοί 

ἐφρέφψατ᾽. Ἐοτίο Ῥεπε, Ὁυέ ἷε 66Πςι5 α]]- 
απῖ. Ύοδα 1500. ἄθεςεε ορίπος ποίαπα 
ΙΠ{εττορ. Ῥο5ί χιερῶν, τί ἵπ Ιδίο Ἠε]εῃ. 
154. Λήδαν ἔλεξας: νἱά. αἆ ν. 1464. ν. 
1502. Θανοῦσα, ἅς. τε]ααῖ νι]σαίαπα Υετ- 
5Ίοπετη. 4 σα {οτίο ἵατπεπ ἀαρίεατϊῖ Ῥοΐςςί, 

Δ{αγ/. 

ΈῬτο Μυκηναι υίεχαιε Μ.. οἱ Ῥ. Μυκη- 
ραΐσι. Τ,εσο: 

Μυρηνοτῶέ ἐμα) Αερώπνου. 

Ἠεσγε[μίὴς: «φερόσναι, αὐλώνες, στα µόί. 
Ἀ]σαπάεχ ἵπ Τηοτῖαςῖς: Κελέοιο Ἀεράπνας, 
αΡῖ Ῥεμο]αρίος: σὲ δὲ «εράπναις, ἤτοι 3ερα- 

σαΐναις, ἢ πόσοι «πρὸς ἕΣενίαν ἐπιαηδείοις. 

Οοπίετ Οτρµ. Ατσοπ. 904. 948. 1906. 
ἈΝοδίταπι Έτοαά. ν. 915. ἘΒαεςῃ. 1099. 
Ἠετο. Ἐτπτ. ν. 270. Οαπίετο αµσααε οί 
Ῥεβ]ρετο ρ]ασεί Θεράπναι. Ά{ιδα. 

Θερώπαναι] Ώροτεας, πα αἳ (απίρτιις 
εί ῬοαΗψσετ, πηανα]ί «άραπνα, εί οσετίε 
Ῥαμδαῃ. Ί,ασοπ. [ο]. 96. Ἠπ. 19. οὲ {ο. 
109. Ἰπ. 91. αῆααε άΥΡΕΡΑ Τιασοπῖε! Θε- 
ρώσνην πηθηχοχαπί; αδί Τεάα Οβ5ίοχεπῃ οἳ 
Ῥο]παεεπα οηῖχα εί, 4α5 οί Ρ]άτα πυπωθ- 
ΤΟ Θέραπναι ἀῑεῖεατ. τε διαᾶαις Τπεὺ. 
1. 5. ἘΤαπαταπιααθ «πεΙΊΠΘΏ, ΑΡροηι- 
ηεαδ(αε ὔΠἨεταρπᾶς. ΠΒαγπεδ. 

Ἐπαπα Κοεβ]ετ. Ἱερῖί Οερώσναι. Ἠοαίὴ. 
5οπΙΏί γι]{ 9ερώπναι σε. Θεράπαιναι επἰ 
ςἵ τοίεταξιχ αἆ Ἰάγεεηπας, πιοπεί, να]ἀο 
ἀιγυπω {0Υ6, 5ἵ αἆ «Ποτυτη, Γαἱδατη, «τα 
εποτιις οοηςΕ {στ πα Πεπίριας (Πα]ο]άρης]- 
Ῥα5, Ασαπιεπιποηϊί ΠΟΠ 5υὐάϊα. ΑΠΕ 
απΐθτα Γαπαι]ο έαπο ποη Γΐςα γΙάεηίιιτ 
εἴζα [ρϊϊσοηπῖατη, {ατππ]απη οετίε ραίτῖς 
5ρτα τοφυ]τίς, αυ 56 αἆ οτατα ἀμσαί. Υ. 
Ττοαά. 1911. ΕΒεοῖ. 

ἌΝοπ πια]ε Ηεσγεβίας: εράπναι, αὐλῶ- 
νεε, σταΏμοί. δίο 4µοᾳάε Ῥηανοσίπης, 
Ιπ Ἠετς, Έατ. 970. {αηᾳΙΔΠΠ ΏΟΠΙΡΏ Ρτο- 
Ράπτη Θερώσναι φοηρῖευτ. Ἠεαιμίας αἱ- 
απςε Κοεῦ]ετις Ρτε{ετυΠέ φεράσναι, θαοᾶ 
1Ώ {εχίαπι τχεεῖρετε ποηπ ἁποϊανί. «ατα 
ααοά ΏΟΠΩΘΠ ΡΤΟΡΗΙΗΤΩ Θεράπναιδ. Θερώπ- 
να αἰῆπεί, πο Ἡου οπή ίατωας, ποίαπάαπῃ, 
σ.ρο νῖουπα (Η1Ώετη) Τ,αοοηῖα, ρτορε Βραἵ- 

͵ 
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"τὰἈ 3 .. σ / 

ΙΦ. Ιώ, ἰώ. λαωπαδουγος ὦμέρα, 

1505 

Ἕτερον αἰώνα, 

/ / 6/ 

Αιος τε φεγφος, ετερον» 

Καὶ μοῖρων οἰκήσομεν, 

Καρέ μοι, Φίλον φάος. 

Ἰ]ὼ, ἰω. ἴδεσθε τὼν Ἰλίου 

1ΡΛ. Το, 1ο. 

1505 Έι ο ονῖς 11Π1θΏ. α]ἴατῃ, 

Α Παπ νΙίαπῃ, 

Τδε 5οτίσπα Πα δια ὈΙπαιις: 

γ/α]ο παῖἩΙ εΠαγαπα Ἱπταθῃ. 

«ιο. Το, 1ο: γϊάοίο ΤΗ, 

1510 

ίαπι, υὈϊ Τ,οάα Οαξίοτοπι οί Ῥο]ισθπα 
επῖχα {ετίατ, (ααπ(Ίαπα εί αἰα Ίοσα ποπηῖ- 
παπίυσ, αι Ώιοδοιτὶ ἀϊοαπέας πα ϱ556. 
ΜΜεπίοπεπη ] ας ]οοί {αποϊαπὲ Ῥαιιδαπίας 1η 
Ἱ,αςοπ. Πετοάοία5(ὗΙ. 61.) Ἰ5οεταίες ἆο 
Ἰαιάο Ἠε]επα, αἰαις. Ῥαμδαπίας απ]- 
ἆεπα τεέετι, (1Π1. 19.) ἸΜεπείαπτα αίιο 
Ἠείεπαπη ΙΙ 5ερα]ίος ἁῑσῖ, Γ5οσταίο5 αιι{οηῃ, 
είϊαπη 510 {επροτο ἨΠο]επα αἴηιο ἸΤοεπο- 
Ίαο ςαοτ]Ποῖα 19Ι 55ο οὐ]αία. Ίπ Νοςίτῖ 
Τχοαἆ. Ἱ. ]. Τποεταρπα ποπαϊπαίατ Ἱηνῖρα 
Ἠείϊεπα γραἰγία, δα α νοτᾶςσες Ἐωτοία.. 
Οκβίετυπι εταπῖ οὔἴαπι αρ ᾿πΠοταρπα 
Τπεύαπα, αιας Ειωπρῖάςς οοπΙπηΘαοταί 
ῬαςςἩ. 1.1. ν. Θίάαβοπ. ΤΗ. ΙΧ. βεμί]ετας 
γεταε: πα αι 4εν [ει Κἰιαλειε Ρῇε- 
σετῖπ, Ίήμοεπε/ Ἰάσπα (απιοπ Ὑ. Ὦ. ραίαί, 
1ρΗϊσεπῖατῃ αἱ]οφι1 ΟΠογαπῃ, ο 4ο α- 
νεηῖςςεί. ἨΠιδσταν]ς εἴαπω Ἡσειῦ. 480. 
Ῥχορίει πηείτυτα ]εσῖί έρωπναν Ῥτο 9ερά- 
παιναν. Ἠεδγε]. Φεράπνη, 9εραπαινὶς, δού- 
12. Αρο]οπ. Ἠποά. 1. ΠΗορ[α. 

1499. σόλισµα Περσέως, ] ἸΜγεεπας Ῥει- 

56ου5 οοπαἰάϊῖί, απ ἙῬτοάσιας αἲίς παπάς 
Ῥαυραπίας Οοχϊπίηῖας, {οἱ. 58. Ἱπ. 6. 
Καὶ ὅτι μὲν Περσεὺς ἐγένετο Μυκηνῶν οἶκισ- 
πὴς, ἴσασιν Ελληνες, ἃςο. Ῥταϊΐριοα Ῥοαγ- 

5ειι5 αὖο5ἱο, Α.ετῖδίο,1Π τθσπο ΑΤσίνΟΤΙΙΑ 
φιιοσθδςῖτ. ἸἨαγπιεδ. 

Ῥεγςαῖ αὐίεῃ σος ποτηϊπαίασ, (αι οπῖαπα 
Ἠϊο Ἵήγεεηπας εοπά]άϊξ, αιιξ 5α]ίοπα ΠΠΙΤΟ 
οἵπχίε Ὁ. Αροϊοά. 11. 9. 1. ΤΝ. 4. 
Ἠγσ. {. 64. Ῥεμο]. Αρο]οη, ΤΝ. 154. 
Ῥιπάατ. ΤΠ. 16. Ῥαεσεβεῖέ ααίεπι αὖΟ 5ιιο 
Αατϊςῖο 1Π τεσπο Αχρίνοτυτα. ΠἨορ[ῃ. 

1500. Κυχλωπίων σπὀνον χερῶν ] γιά. 

οι. 1Υ. 

”- ιά )ό 

Καὶ ὣρυγῶν ἐλεσπτολιν ϱυγ 

Ἐασϊίοτα ἀῑος, 

1520 

Έί Ῥμτγσαπ οχρασηαίτίοθπα 

ας) ποβ ἆθ Ἠας τε αἆ Ἠ]ις Γαῦ. ν. 192. 
12αγΊΕδ. 

1501. 5. ἔθρεψας] Ὀϊάπια γ]]αρο» 5ι- 
Ρονεονρίέας ἵπ Τήρχο Ῥ. ἐμέ. Μιας. 

ἕκθρεψας ἐμέ. δειοίαδί. 
μέγα φάος"] Υ. 6αρτα ν. 1065. Φανοῦσα, 

Ομνεῖν, ΟΠ ΤοςΙΙ5Ο πηοτὶ, οαὐῖα πΙπ σατωα 
πωασπατα αριά Ροφίοπίαίσπα {απωατα ΠΗΙΗΙ 
οοππραίαΡο. δἱς ἵπ Ἐ]οσίτα ἆα Ῥεὶεο ᾱἷ- 
ο Ν ν. 449. τρέφεν «Ἑλλάδι φῶς, οζο 

ΑθΠ]]σπι. βίο ἄὐεοηγ]. Ασαπι, 694. »ι- 
Σώμενος ἀναίνομαι. ΠἨορ[η- 

1905. Χαῖρέ µοι φίλον φάος.] Ὑαἱο, σα- 
ΣΕΠ Ἰάπιο. νά, Τταδηαπα 1Π Ἠος 
Αάασίο. φάος, αχ, υἱία. Ἠϊπο Ὑϊσῇ. 
Ο Ίος πιαρῖς ἀῑεσία; Ἱ. ο. νῖτα, νο] εὔῖαπι 
οσα]. ΊΤαγπεδ. 

φώος Ἡ. Ἱ. εδ 5οἱ νο] νΙία. ---- μετρα» 
ἀοπαϊοΠπτη. Τρηϊσοπία πωπο ἀῑδοσά]ε. 

Μορ. 
1509. Ἰὼ, ἸΙὼ, ἴδεσθε σὰὼν Ιλίου] «ατα 

αὐουπίεπι Γρηϊσοπίαπα ΟΠοσα5 ρτοβοφιΗ ιτ 
οατπῖπο Προπεμπτικῷ, αποᾶ Ῥτεεῖοας αἲ 
Ἐϊαπατα ἀεμπϊοπάαπα οἰαιάϊτ. Ἰαγπεδ. 

1509. Τ1άείε επριισπαἰτίοεηι ἰ {1 

στείχουσων, ἐπὶ Ζάρα στέφη 

βαλλομέναν, χερνίβων τε ταγαῖς, 

βωμόν γ: δαίµονος 3}εῶς 

Ῥωνίσιν αἱωωτοῤῥύτοις 

Θωανοῦσαν. Α. τ. λ. 

αὈῖ Ῥτο θανοῦσαν ογπσοπάΙπα φιςδρῖςοί 
σέγγουσω. Τουιπα Ἠωπο Ίουαπα ααίετα 

οἷο οΟΠ5{ΙΗΑΤΗ : 

-- χερνίβων τε παγαις 

τε 
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Στείγουσαν, ἐπὶ πάρα στέφη 
Ῥαλλομέναν χερνίθων τε παγᾶς, 
Ῥωμόν γε δαίµονος «εᾶς 

Ῥανίσι αἱματοβῥύτοις 

Θανοῦσαν, εὐφυῆ τε σώματος 1996 
Δέρην σφαγεῖσαν. εὔδροσοι παγαὶ 
Πατρῴαι µένουσί σε, χέρνιξές τε, 

1516 

Ἑππίαπῃ, αδῖ οαρι{ οοτοπῖς 

Οτουπιάαίαπα, οί 5αοχαΓΙπΏ ααπασυπη {Γοπάρης, 

Άτα ἀοπιαΡίε ἀεα», 

ες ε]]απριας-Μαπρυΐπε 

1515 Εἰοτεπίεπι, εἰ εἰεραπίεπα Υίσογθ 

Οευνίσοπι ἀθδοοίαπα: τοδεῖάϊ Ἰαῇ6ςς, Ο, 

Ῥαίοτηῖ, 6ί Ίαγαστα {6 πΙΒΠΕΠΙ, 

βωμόν γε διαίµονος «}εᾶς 

Ράνισί Θ) αἱμωτοῤῥύτοις 

ΤΕΓΓΟΥΣΑΝ. 

αφμα ζιδίγα[ί διοφιε ἱμδίμςδ δαπᾳαῖπε αγαπι 
ογιιθπἰῶ ἴγιδρεγροί Ίδεα. διαίµονος Ν[ατκ- 
Ἰαπάο ἀερείιτγ. «ασοῦς. 
1510. ἑλέπσολιν,] Ὁ. 5ωρτα ν. 1474. Ῥτε- 

νοδίας αἆ Ώάπο ΥεΥςΙπῃ ΠοίανΙέ: (εέέε 5οδτιε 
α ἰοιδ ἴεξ εἰαναοίδγες ἆ ιωι ἱμίεγπιδάο. 
1, αοιίοπι υἱδιδία ο6ᾷδε; ἴα κοπο σωίυαπίε εσἰ 
ἄοπο ἴ6 οοπιπιεπισεπιεπέ αι δἰπίέπιε «4οΐο. 

ΜοΡΗ. 
1511. 5. ἐπὶ κάρα στέφη Εαλλομέναν] Ἐο- 

{Ε, βαλομένα», Ῥ885ἱν6. ἐπιθαλομέναν στέφη 
κάρα, Ῥοδίφιαπι δεγία Πιαδιετῖέ εαριἑ ἵπιρο- 
ία: ααοά πιοκ Ευίάταπα ογαί (ν. 1566.) 
απίεαιαπα σαοτ]βσατείατ. Αά ν. 1209. 
60ο, Ο. Παῦεί στροφ. 5ἵπε αἱ]α ποία απ{- 
εισορΏες ἵπ 5εᾳµεπίῖδις. Λ{αγκ]. 

ἐπὶ Σάρα στέφ Βαλλομέναν] (Οοτο]]ας 

οἳῖ ἁατῖ Ῥοροβοεταί Ιρῃσοηῖα, ν. 1476. 
5οά εᾶ5 Ῥγαςίο 1ροί ΕΙ556, αιαπιάϊῖα απίθ 
ἔογες Ραίεγπαταπ εβάἴαπα γογαβαέυγ, ρα- 
ταπι οχεάϊρ]]ε οι. ΌὈ[οιις Ιπνείθγαίιπῃ 
εἷς {οτίε 5αΠαΠπά ΤΗ : 

-- ὕποι Μάρα στέφε- 

σ᾿ ἱλλομέναν, χερνίβων τε παγαῖς 

βωμός γε δαµωνάσει «ες 

ῥανίσιν αἱματοῤῥύτοις 

ἄν οὔσαν, εὐφνῆ τε ῥώματος 

δέρην σφαλεῖσαν ---- 

ἑλλομέναν, οἰποίαπι, ἔπείμσατη. ]ο ἱλλόμι- 
νο ὁμίλῳ, ΑΡρο]Ι. Ἠλποά. 118. ΤΙ. 1Ιάετα 
119. 1. δεσμοῖς ἑλλόμενος ὠνθοῦσαω, δὶο 

ἄν οὔν νεκροῖε, Ώεε)γ]. ΑΡαΠΗ. Υ. 668. αἷμα- 
σηρὸν πέλανον ἐξζανθεῖν, 1Η. ἵπ Ταχ. ν. 501. 
ῥώμα, ῥώματος, 1άθτῃ, αασά ῥώμῃ. Ἠεςγ- 

εἨῖὰ5 Υ. ῥῶμα, οαῖ αἀδαρι]αίας ἘῬλοῦῖας 
1ρίάετη οἴίαίας. ῥώματος σφαλεῖσαν, υἰγίθιις 

ἀε[εσίανι, ἀεδίμμίαπι. Όν]ά. ο Ἡγαςεϊη- 
Ώπο Μείατῃ, 110. Χ. ν. 194. 

-- ἀείοοία νῖσοτα 
Ίρεα εἰ δῖ εδί οηεχῖ ορτνΙκ, Ώυππετοφυε τθομτηὈ]{. 

ἀνδρὸς σφαλήσεσαι, Φορ]. Τταςβίη, 1199. 
σφαλῶσι χρημάτων ἵπ {ταρπη. ΑμΙορς Ὦα- 
Ῥείυτ. ΛΜιςᾳα. 

ἐπὶ κάρα στέφη Βαλλομέναν) Ὑἱάς »- 
Ῥτα α ν. 1476. Ἠίο πο] {ΕΙΠΡΕΤάΤΕ ηθ- 
ᾳπεο, ααῖΏ Ίοευπα λιπα ΤυΙάθπα ΠΠΕΠΙΟΤΑ- 
έαπα εκ ]μαοτείῖο {οἵπΏ Ἠίο ἀθοσπίρατη ---- 
119. 1. ν. 8δ. Αι]ίάᾳ φµο ρασίο Τεϊνίαϊ 
Ὑητσιηϊς Αταπω ΤρΠαπαφαί (ατραταΏέ 50η- 
φυΐπο {ωάε Ὠισίοτες Ἱλαπαυτα ἀε]θε, 
Ῥτίπια Ὑϊτοχυτα: Οἱ οπου]. Τηβα]α υἹτρί- 
ηθος οἴτουπιάαία οοποίω5 Ὦα ι{γα(αθ ρατῖ 
ππβ]αγάπΏ Ῥατίιο Ῥτοίυσα οί: Εί πηαδίπα 
οτι] αηίο Ατας αἀδίαταο Ῥατεπίοπι ὢθηςίΐ, 
εί Ἠωπς Ῥτορίθσ {δτγιπι οτε πη]η]δίτος 
Αἀδρεείιααο 56ο Ίαογωας εβιπάετο 
οἶνε». ἥΜιία πηείι {ετταπη ϱεηῖθα5 ΦΗΠΠ-- 
τηῖσεα Ῥοΐεραί: Χθες πηῖρργα Ῥχοάθαςο ἵπ 
{α]ϊ {εππροτο αι] ραί, Ω ο ραϊτίο Ῥεϊΐποερς 
ἄοπαταί ποπηῖπο Ἠεθσοπ.  Ἀαπι ςυρ]αία 
νΊταπα πιαπῖρα5, {γεπιεραπάαφιιε αἆ ατας 
Τοαἀισία εδί, πο υἱ 5ο]θηπΠί ΤΠΟΥΘ 540ΓΟ- 
Υπ Ῥετίεείο Ῥος5εί εἶατο εοπαϊιατί ἨΥ- 
ΤΠΘΠΞΟ: βεὰ ϱΟαρία Ἰηερδίε, παβοαπα! {επι- 
Ῥοτε ἵπ 1ρ5ο, ἩἨορίία οοποϊἀετεί τηασίαία 
πησρδία Ῥατεπίῖς:; Ἐσίως υἱ (Ο]α5ςῖ Γε]ῖσς 
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Στρατός τ' ᾿Αχαιῶν, 3έλων 

Ἰλίου πόλω μολεῖν. 
᾽Αλλὰ τὰὼν Διὸς κόραν 
Κλήσωμεν "Αρτεμω, νεῶν ἄνασσαν, 
Ὡς ἐπ᾽ εὐτυχεῖ σότμῳ' 

Ω πότνια, ύμιασι [βροτησίοις 

Χαρεῖσα, πέµψον εἰς Φρυγῶν 

1520 1550 

Τη οχοχοῖέιις (Υ86οΓΙΓη γο]θηΏ5 

Ῥτοβοῖϊςοὶ εἆ Ττο]απη. 
1630 Φοἆ Π]ίαπα 1 ον]5 

Ῥϊαπαπι «ε]εβτεπαι5, τερῖπατα ἀΘεοταπῃ, 
115, αυ αἆ ῥτοδροσαπα ουθηίατα Ῥρετιπιθηί, 

Ο νοηοταπἆα, αὖας Πιπηαπῖς ν]ου]ηῖς 

σαιωάες, η έα ἵπ Ῥμτγσυτα 

{πυδέωρουο ἁλτοίατ. Ταπίέυπα Ἠε]]]σίο Ρο- 
εωῖί 5υαάἀετε πιαἰογυ, Όια οἳ αιῖς Λη- 
σ]ῖοο υο]]έ οἵπη]] νο]ωρίαίο ροτ]δσετε, αἀθαί 
15 Απηϊοϊ ποδαῖ, Τποπια ΟτθθςὮ, αἀτηῖ- 
ταπάαπα 116Γ8(Ι1 ΥΟΙΣΙΟΠΕΠΙ, οι ΟΠΙΠΙΙΠΙ 
απῖπαος οἳδῖ ]απιάμάυπα ἀθν]ηααί, αντε. 

Ἱια Ἰαο πηδίτα Ρος οοπςΗίαεπάα «16- 
αι Ἠεαι]. 

ρασῖς Ιαπιβίσα. 

Κάρα στέφη βαλλομέναν εἰιοτίαπαβίεις ἆ1ππε- 
{ογ αοαία]αοίαβ. 

Ππγρμα]άσας. 
Δες. 

1519. παγαῖ,] 1101 ἙΒ. 0. πας 

Έα διόρθωσις ΟΠΠΠΙΠΟ ΥεΓα πηῖΠῖ ν]άδίυτ: 
ΏΘΙΩΡΕΘ, ἐπιθαλομέναν κάρα σσέφη; παγάς τε 
χερνίθων" Ῥοδίαματα Παριεπί οοχοηᾶπΏ ζἩ- 
ΡΙ Ἱπιροδίίαπη, εί αηυας Ἰμδίτα]ες εαρίεὶ 
αδρεγδᾳ5. ηᾶτΏ Ιδίς Τηος εταί ἵπ Ἠπήαςπιοᾶϊ 
φαοτΙΠοῖῖς. 1,οαμῖέαχ Ώσο Οποτις, επειώιέε 
εκ 5οεία Τρη]σεηῖα, Λ{αγλῖ. 

Ἠεϊσκ. εοπ]{εἷί παγώς. «Ἀεοί. 
15165. βωμόν γε δαΐµονος Θεῶε.] Ἀοπι 

Ῥυΐο ]οσυ6ίοΏεία δαίµων Θιὰ, νε] δαίµων 

Θεὸς, πνεηῖχϊ: ΠαΠι α]ῑιιὰά οδὲ Θεοῖς δαίµο- 
σι ἵη Ἱπδεπρήοπίρας απεῖαυαῖ.  ἘῬοχίε, 
βωμὸν διαίωονος Θεῶς, γαπι ογιεπίώ δες, 
Ώεπαρε ἰαπῶ, 4µ6 οταῖ ύμασι βροτησίοις 
χιαρεῖσαν Υ. 1533. Δίαιμος 6ἳ δικίµων ΟΥιέ7ι- 
ἔμδ, η ἄναιμος εί ὠναίμων, δατιβαῖγιθ 6αγΕΊ. 
αὔθαιμος θί αὐλαίμων, ε]ιιδᾶεπι δαπιριζπῖς, 
ὅμαιμος οἱ ὁμαίμων, σύναιμος εἰ συναίµων. αἵ- 
μ09 χαλᾶ, ογµεπίο Ίπριπε, Πεευὺ. 91. 

Ματ. 

Στείχουσαν, ἐπὶ 

Χερνίβων τεπαγαῖς 

1915---1516. Εωμὸν---Θανοῦσαν---σφαγεῖ- 
σαν.] Οὐνίῖυπα εγαῖ βωμὸν Ῥωνοῦσων, ἄδρεΥ- 
4 γαπι αγαπι. σφαγείσαν, ᾖὨοδίφιαπι οθδα 
(ρετοιςςα) Γιιεγίέ δέρην (1. 6. πατὼ δέρην) 
σώματος,  παρήῖδι χροὸς, δεπῖδ οὐγρογίς, 
ἩἨσο]επ. 1089. εἰ ἘΒαεςμ. 766. Ῥτο σε, 
αυοά πια] 1Ρί ασῖε, 5οχῖρο Φε. Ὠυρίεατῖ 
Ῥοΐεςί ἆε νους Τατρῷαι, Υ. 1517. Ῥτορίθς 
ΥΘΙΦΗΠΩ 12668. «ὈΜαγΚ. 

Βωμόν γε δαίµονος ] Φρα]ΐσετ 5αρρ]εί ᾽Αμ- 

Φ) βωμόν γε. Ὑἱά. 5ρία Υ. 1480. Βαγπε». 
Έτο γε Ἠεϊςκ. Ἰθσῖί σε. Ἀεεῖ. 
Τη γ. διωίµονος Ματ] πάπα 5εΠογ. δὰ 

Ἰομῖφεεί, Ιθσ!65θίΏ µιαιφόνος Φεῶς. ΘΟτοᾶ 
αἆ οοτοπαξ αῆπεί ν. 5ὗρτα αἆ ν. 1476. 
αίαιε Ῥαφε]ιαὲ Ἡθχαπα ἀᾳ Όοτοπα Ὑείε- 
ΤΗ. Ὀε χερίβων παγαῖ Υ. θὰ ν. 

1476. ἍΠορῄι. 
βωμὸν Ῥεπάεηί α στείχουσαν, 5αραιμαϊία 

Ῥγερος. πρὸς, Υ6ὶ ἐπί. ΠΗεαῃε. 
1916. Θανοῦσαν. Πεῖθκ. οοπ]]οῖε διανοῦ- 

σαν, ἃ διαίνειν, ιωπιεοίαγο. «Ἠεεί. 
1516. Ῥορί Σέρην οοπηπια Ῥοπεπάμπῃ. εί 

ππιοσίαξιγαπι σιεὲἱ5 δαπιριϊεί οεγυίοεπε, 
Ροδίφιιαπι πιασίαία Γιετή. σφαγεῖσαν Ἰάετα 
να]εί, αίᾳιε ἀπὸ σης σφαγής. Ῥεϊςᾳ. 

1517. µἐνουσί σε Ἑ]εραπΏῖις Εοτεί μέ- 
νουσί σ᾿ ὦ. ἸΜιδα. 

1590. Οιπι Ἆος οαηΏῖσο οοη{εγτῖ ροῖεΒί 
Ἱ]ιά ἨΤρρο]. ν. 6Ο. 5ᾳα. αὈῖ Ὠίαπα τοσατιιτ 
Ζηνὸς γένελον, οὐράνια, καλλίστα παρένω», 
είο. Ύ. οίῖαπα «αργα Υ.148Ι. Πορ. 

1691. Κλήσωμεν "Αρτεμιν 9εῶν ἄνασσα», ] 
γιά, αααὶ Νο 5αρτα αἲ ν. 1481. Βατιεδ. 

1599. Ὡς ἐπ᾽ εὐτυχεῖ αότμω'] Ἱιερει- 
ἆμτω, πὶ {8]1οΥ, ὅσ', ἵν 8. ὅσα, απεεεΙπαις 

Τοντ» 
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1525 1506 Γαΐαν Ἑλλάνων στρωτὸν 

Καὶ δολόεντα Τροίας έδη. 

᾿Αγαμέμνονά σε λόγχαις 

Ἑλλάδι κλεμότατον στέφανον 
Δος ἀμφὶ κάρα γ 099 

Κλέος ἀείμνηστον, ἀμφισείνωι, 1640 12550 

ΑΓΓΕΔΟΣ. 

Ὢ Τυνδαρεία παῖ Κλυταιμνήστρω», δόµιων 

1525 

Ἐν ἆοΐοςας Ττο]α» 5εἀες. 

Ἐί Αραπιεπιποπί Παςίῖ5, 

(ταῖς Ἱπε]γίαπα «ΟΓΟΠΑΠΗ 

Ὃοςς, οί οἶτοα οαραέ 51η 

1 550 Ῥετροίματη σ]οτίατῃ ῬοπεΓθ, 

Τοτταπα εχετοῖέαπα ΟΥ ΦςΟΓΗΠΗ, 

ΝΌΝΤΙΟΡ. 

{αιδία 5υπέ εί αἆ {ε]ῖοσπα ουοπίαΠα 5ρθείαπ{. 
Μιας. 

Μιςρταγ]α5 Ίεσετο ππανι]ί ὅσ᾽ ἐπ᾽ εὐπτ. 
5ο ποπ ορις ο55ο ν]ἀσίατ, Πορ. 

1595. 0οἆά. Α. Ἑ. ποτνα ρ. πότνια. 
Ἄοπ πια]. Ἰε]αιΙ γεΓδίοπεπη, ν. 1231. 
Ὡς ἐπ᾽, δις. αΠίεΥ {αΠΠεΠ «ΕΠ5ΘΗΡ. λα], 

Φύμασι βροτησίοις Χαρ ἴσα,]) Ἠσε ἆα 
Ὠῖαπα Ἀοεγιίσα, εἶνο ἵπ Ταυπῖς, Ῥτορτίε 
ἀϊοσπάα, οὉ Ώου αωίοπι ΘΧΕΠΙΡΙΙΠΩ οίῖαπα 
4ε ἘὨϊαπα Αι]άεηςΙ. ἈἩροτήσιος, Ιάεπῃ, 
αυοά βρόσειος, Ἰπιπιαπιδ, Πιοτίαίς; εδέ ἀῑςο- 
σο Ἠεςῖοάσα, { βροτήσια ἔργα, ου! οί βρό- 
σεος ΤΟ βρόσειος, υ{ βρότεος χρώς. βροτόεις 

θ{εΠ1, ΥΙεΠί15, α βρόσος, ΕΥΠΟΤ. Ώαγπιεδ. 
15396. δολόεντα Τροίας ἔδμ.] ΟΡ Εατῖάϊς 

βίαρτιπῃ -εί Τ,αοπιεάομά5 ρετ]ατῖαπα ας 
ἀϊσουπίισ; απάο Ὑ]τσι. Τιαοπεάοπίες 
1υΐπχας Ρεπ]υτῖα Ἐχοῖς. «Ώαγπες. 

Ττο]α νοεαίαχ «ἀοΐοθα, απῖα εί Τ.40- 
χωράοη οἶη Ῥροι]ατίας Αροϊϊπί αίᾳια 
Νερίαπο, Ροδίᾳιαπα πΙΙτος αχρῖς ορἀίῆσαδ- 
5οηΐ, πιοτεράεπα ἀερίίαπι ἀεπερανοταί, εί 
Ρατὶς ἨΠεπο]αϊ ΏκΟΤΕΠΙ εἶαίῃ 5εἀχεταί, 

Ἠορῄη. 
1527. ᾽Αγαμέμνονά σε λόγχαις] γι Πῖο 

Ίοσας αρετίις 5ἵε, ία νοιρα διηί οτάἵπαῃ- 

άα: Ὢ πόσνιαν ὅςο. πέμψοοι ὅο. ᾽Αγαμέμ- 
νονά σε σὺν λόγχαις αὑτοῦ δὸς ἆμφὶ χάρα 
φ 

4 

ο ΟΙγιωπποσίτα πμα Τνπάασῖ, αἀϊρας 

σεὸν κλέος ἄείμνηστον ἄμφινεῖναι, δηλονόσ, 

στέφανο, ἁπάση σῇ Ἑλλάδι χλεμόπατον. 
Ωιατο πηα]ο Ῥεα]ϊσος Ἰεσῖε εὸν Ῥτο σεν: 
Ὦαπαπα επῖπα (Ἠογι5 αλοαυϊέασς πες ἆθ 
Ασαππεπηποηῖς Οοἵοπᾶ, μάπῃ 1ρ5ς αἳθί ἵπ.- 
ἀποτεί, 5ο αµαπι Ὠίϊαπα Οαρίᾶ οἴσουπη- 
{ιπάετεί. ας ααίετα εἴσα απο ἆθαπα 
ἀενοίιίοπεπι πηθπιοταί (ϱα]πηαςηας Ἱπ 
Ἠγπππο Ὠίαῃ. ν. 228. 

Χησιὰς, Ἰμβεασίη, ΠρωτόἍρονε σοὶ δ' Άγα- 

᾿ µέμνων 

Πιδάλιον νηὸς σφετέρης ἐγλώτ.γετο νηῷ, 

Μείλιον ἁπλοϊης, ὅτε οἱ Λωτέδησως ἀήτας᾽ 

ΤΓεύκρων ἡνίμα νες ᾽Αχαάδες ἄστεα 24δειν 

Ἔπλεον, ἀμφ' 'Ἑλένη 'Ῥαμνωσίὸι »υμωλεῖσαν. 

Ἄαγπιες. 

1559. κάρα σεόν,] Όπιπος ἨΓ99, ἔον Ῥτο 
σεὸν, Ὥος ϱ5Ε, γη ἓδν, δι σαριέ: εί Ιεσ. 
Ρυίο λόγχαις Ἑλλάσι, αγηιῖς ναούς, ΠΟΠ 
Ἑλλάδ, κλενότασον σπέφανον. εἷο Ἑλλὰς 

αἰχμὰ, Τχ085. 555. ᾿Ελλὰς σσρατηγία, 1ΡΗ. 
Ταιτ. 17. Ν. 1550. Ῥτο ἀείμνηστον, Ἰεσί 
Ροίΐεςέ ἀείμνασσον. Λατ. 

το σεὸν πίεταιθ ΤΡ. ἐδν, αίέ οί βοα]]- 
σετ Ἰεσεπάιτα οοπ]εεσταί. ΤΜΙΗΙ Ίουμς οἵς 
εοηδΗἑιεπάις νΙάείατ: 

᾿Αγαμέμνοόώ τελόγχαις 
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Ἔξω πέρασον, ὡς χλύης ἐμιῶν λόγων. 
ΚΔ. Φςογγῆς κλύουσα δευρο σῆς ἀφικόμην, 
Ταρβοῦσα τλήµων, πάππεπληγμένη φόξῳ, 

1696 ή µοι τω) ἄλλην ξυμφορὰν ἥποις φέρων; 
Πρὸς ση παρούσῃη. 

1546 

ΑΓ. Σῆς μὲν οὖν παιδος σέρι, 

Θαυμαστά σοι, αὶ δενὰ σηµῆναι »έλω. 

ΚΔ. Μή ρα) τοίνυν, ἀλλὰ θράζ,, ὅ οσον τώχος. 

ο σολ. 
1640 

Ἐσγοάστε, τ{ ααάίας πηεα Υειρα. 

ὦ φίλη, δέσποινων πᾶν πεύσει σαφώς. 

Λεξω ὃ' ἀπαρχῆς, ἦν σι μῆ σφαλεῖσά µου 1650 

6ἶψ. Διαάϊενς (παπα γοσεπα γοπῖ Ώπις 

Οοπδίεγπαία πηῖδογα, πιθίαφαθ Ῥεχίθιγοί{ασία, 

Νε γοπῖας πιποῖαπς πη]μῖ πούαπα αΜθιαπα οα]απαϊέαέθπῃ, 

Ῥταίεχ ργαοηίεπ.,. ΌἉάπ. Ίππο νετο ἆθ έμα β]α 

Ὑοἱο ΕΙ παῖτα εί 5αρεπάα ἀἴοθγο, 

(ψ. Νε ειπείετῖς Ισίασ; 5οἆ αιπαπαρτῖπάτα ἀῑοῖίο. 

Ἆιωι. Έχσο, Ο εἶατα ἀοπαῖπα, αιᾶῖος οπιπῖα ππαηϊ{οσίε : 

1540 

Ἑλλάδι αλεινότωτον στέφανον 

δὸς, ἆμεφὶ πώρω « ἓὸν 

Αλέος ἀείμνηστον ἄμφιείναι. 

22α εἰίαπι «4σαπισπιποπῖρ ιέ ἱπείψίαπι (γς- 
οἶσο οογο/ιάΊι, δµο αιίεπι εαριὲ ἀεσιιδ δέπι 
ΡΙέεγίπυ αγηιὶς οἴγοιπιάεί. ΕΡΙΡΤαΠΙΠΙΒ 
αραιά Ἠετοάοίιπα ΤΥ. ϱ. 88. Αὐτῷ μὲν 
στέφανον περιθεὶε, Σαμίοισι δὲ κῦδος. ΜΜ μδσ. 

Μα]ϊοπι οὐ ὥσα]. Ιεσείς κάρα 9) ἑὸν, 
Ἡΐ6 οοΠδίτΙςΙο εἴί: Δύός σε ᾿Αγαμέμνονα 
λόγχαις ὄμφιβειναι Ἑλλάδι κλεινότατον στέ- 
Φανον, δός σε ἀμφὶ κόρα ἓὸν ἀμφιφείναι κλέος 
ἀείμνησσον. Ἠεαί]. 

1550. ἀείμνηστος θ5ί 56ΠΙΡοΟΙ οε]ερταῃ- 
ἀᾳς, 5ΕΠΠΡΕΥ αποεπηοταβϊ]ς. οαπι οορίίαη- 
ἁάπῃ, ΟΠογιπα τοροίοτο αΠαιοίῖος Παης «αἩΠ- 
Π]οπαπα, α[οφαῖτπ οηἵπα {απα Ὀτου! {οπιροτῖς 
ερα{ίο Ώσο οπηπῖα ποι ροίμῖςεεπέ αοσῖἆςτε, 
ας α πηη(ῖο σεσία ἀῑειπίατ. Πορῄα. 

1551. ἸὪ, Τυνδαρεία] Τοίαπα 5εθηαπα 
ρδᾳιε ν. 1641. δρυτῖαπη 655ε, εί α τεζθΠ- 
Ποπ αµοάαπα, Ὠθδεῖο αμαπάο, οετίο ῬΡο5ί 

ΑΠαπϊ (εππροτα, 5αρροβίέαπα Ρευ5ιΙαςι15 ο5έ, 
Ἡ. Ῥοτ. ΘιρΡ]. Ῥταωί, αἆ Ἠεειῦ. ρ. ε]χγ. 

ισπ. 
Ναπᾶας οοηδίογπαίας αἀνεπῖέ εἰ γε- 

55 {οπίοσίαπα εἰατηαί νοχρα 5εημεπίία, δό- 
µων οΠΙΠΙ ποπ ἆς ἆοππο ῥρχορτίο εἷο ἀῑεία 

Ἠϊσαπα αιίθτα οτάϊἶπο αὐ Ιπ](ῖο, πῖςὶ φυἷά Ίαρσα πχεα 

655ο Ιπίε]]Ισοπάαπῃ, απϊδααο υ]ἀευῖε. θεά 
Κοεμ]θγας νοτάί: ᾖοπιπι αιι ἄεπι Γαϊ- 
ζαδίε. 11Ομ/Λ. 

1659. ὧς κλύοις] Τοῦῖα5 ὡς κλύης. εί 18 
Οόὁά4. Α. Ῥ. Μαν. 

κλύπε] Τία απ]ρο ΙΜ5. γι]σο λλύοις. 

Μ4μ.σ. 
1595. Μή µοι --- ἥκεις φέρω», ] βεα]]ᾳ. 

ἤκοις, (ιο νετατα ρυίαπέ γαἱοκεπαν. οἆ 
Ῥ]ωπίςς, 99. ει Ἠοαίμίας. Ῥοτίας ἥκης. 
Ῥαγηοςίιις ἥκεις. Λ{αγλ1. 

ἥκεις] Φεα]]σοι ἥκοις, πέ 5ἱπε οΟΠίΤΟΥΕΙ- 
εἵα οτίροπάιπα »ίαευῖε Ψαἰοκεπωτίας ὓ. 
Ο]. ποῖ. αἆ Ῥ]ωπίςς. ν. 65. Ὀεά ποῃ ἃδ- 
ΦΕΠΙΊΟΣ, υγ]. αἆ Ῥ]απῖςς. ν. 95. 24.55. 

ἥκει] Ῥρα]]σεγ ππαν]έ ἥκοις, «ἀὐπιϊ]. 
Ῥοτίυς ἥκης ; μή οί ἥκεις δίαῦΗ. Ῥοδῖσος 
οπῖπα Ππάίσαᾶνις Ῥχο ορίαἵνο, γε] »ιῦ- 
ἀμπο νο, Ροηΐαγ, ᾖΛαγΤιξδ. 

{η ουπα πάϊσαᾶνο ]αποῖ ἀοοπῖς (ε]. 
Ἐτυπε]. αἆ Οοπιο Νις. 495. Δάάε 
Ίο. 1553. ΠΜΗορί[τ. 

1557. 5. δεινὰ, σγαυία, Ῥαχη. τεᾶς1ί ᾖου- 
γεπᾶα. Μέλλειν 58ρο οιποίασῖ δἱση]βσαί, 6 
Ἡ. Ἱ. ΠΒΗορβα. 

1540. σφαλεῖσά͵ µου, διο.] ΜαΙεπα που, 
αιῖα φοᾳήέασ ἐ ἐμήν Έτο Γνώμη ]εσὶ Ῥος- 
5οί, Μνήμη» Βορβος1, αμά, ντ. 1261. 

Ὅμωςρ ὃ ὅσον γε κὠν ἐμ οὶ µνήω ἔνω 1Ρἷά. 

Ἐ τσ 
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Γνώμη, ταράξη γλὠσσαν ἐν λόγοις ἐμιήν. 
Ἐπεὶ γὰρ ἱκόμεσνα σῆς Διὸς κόρης 

“Αρτέμιδος ἄλσος, λείμακάς τ ἀννηφόρους, 
“Ἵν ἦν Αχαιών Σύλλογος στρατεύματος» 

1646 Σην παῖδ ὤγονσες, εὖθγυς ᾿Αργείων ὀχλλος 1555 

᾿Ἠλροίζεν'' ὡς ὃ εσεῖδεν Αγαμέμνων ἄναξ 

Ἐπὶ σφαγὰς στείχουσαν εἰς ὤλσος -κόρην, 

᾿Ανεστέναζε" κάμπαλμ στρέψας κάρα 

ἸΜεης εωτυβτῖ Ἡπσιαπα ἵπ νοτρῖδ ππθατη. 

Ῥοδίαιαπα επῖπῃ γοηῖπαας αἆ 81. οἆογίς 

Ἠΐαπα ποπηυς, οί Ργαία Ποτῖάα, 

ΤΡ! ογαί οσρίᾳ5 εχεγοῖέας (ἼΥΓΟΟΓΗΤΗ, 

1545 ΤὨισεηίος (ααπα βΠαπη, 5ίαἶπα {αχρα (Τ8ΟΟΓΙΤΑ 

Οοπρτεραυαίατ: τάέ Υεγτοτεχκ ΑΡαπποπηποπ γ]ά[ε 

Ῥυε]]απα οιηίθπα αἆ οα.ἆετω Ιπ ΠΕΠιΙ5, 

Τηρεπουῖε: εί τείτο γετίθης οαρι{, 

απαρχηον 0οά. 60.οαί ἄνθ σφορους, ν. 1945. 

Λ/ανκ]. 
1549. ἄν φόρους, ] 1 εσεπάωπῃ, πῖ {α]- 

Ίος, ὠνλεσφόρου». 418. 
Αρσίμιδος ἄλσος λείµακάς τ᾿ ἄν ηφόρους,] 

Ὡο Ἠοο Ὠίΐαπα, σα] νἷά, πυ]ας ἘΕαῦθ. ν. 
185. Ὦε νοσββρι]ο λείμαξ Ῥτο λειμὼν, 
αυ πο» αἆ Ῥπωαηϊςς, ν. 1287. ΆἈαγπε». 

Ἠεοκγεῃ. Δείμακες" νοτεροὶ καὶ ποιώδει 
σόπαι. Τπ ΑΠΙΠΟ Ἠαριῖα (Οταπητηαί]- 
ουπα Ἡ. 1. οεηςεί Ίλοςς. αἆ Ἠετοά. ρ. 909. 

Ἀεοί. 
ἄλσος, ἂθ Ῥταίο Ὠϊαπα, αέ 5ὗρτα ν, 

186. υὈ] ερ](λείο σοολύθυτον ογπβῦὈαέιΥ. 
Λείμαξ ΡΤΟ λειμὼν, υί Ῥῆαπῃ. 1 587. ιδ ν. 
Βοβο!. ὙΨοεαρα]απα Ἑωπίρίάεαπα, αιοά 
εί ῬαεοἩ. 565. Ιορίέατ. ΠΗορῄι. 

1544. 55. σύλλογος υἱ ν. 514. οί 825. 

ἄγοντες τε[ογτί ἀεῦεί αἆ ἱκόμεσθα, ν. 1545. 
κάμπαλου ---- Τ6ίΤΟ νεγίθης 5. ανετίεης {8- 
εἴθπῃ, σροθείς ----ἆαπι οεπ]ος5 νεςιε 5. ρα]- 
Ἡο ὑερεῦαί. Ἠίης ραίθέ πέπλος ΠΟΠ 801η- 
ῬοΥ ο556 υεκπαθηίπη πηι]τεῦγε 5οά εῖαπα 
Ῥτο Υ. χιτὼν αἀΠϊρετῖ, ααοὰ οῖαπα ποίαν]- 
νίπις αἆ Ἐιτίιρίά. Ογε]ορ. ν. 900. οί 
Βορλοε]. Τχασβίηπ. 609. Ἐοάθπι 1Πο- 
4ο Τϊπιαπίμες ἵπ οστερία Ῥίϊσίιτα, ασ» 
Ώαηπο ἱπωππο]αίοπεπα Τρηϊσεπία εχµίρερας, 
5ο] πα Αρατήεπηποποπι ουίεεία {α6ἱε ϱτο- 
Ροδυεγαί Ιπίογ οὔρίεγας Ῥείδοπας αἀρίαπίες. 

Μορ/π. 
1549. Δάκρυα προ”γεν ὀμμάτων πέπλον 

προβεί] Ἡοοιῖῖτπε οὔφειναί Απάσεας 
Βομοέίας Οὔκοχν. Ἠωπιαπ. ήν. Ύ. ο. 17. 
Ώαπο Ειπρ]ιάϊς Ίοσυτα Τιππαπ(Πῇ, 111 οε]-- 
Ῥεττίπιο Ῥ]ϊοίοτῖ, αΏδαπα ἀεάῖςεο; τέ ἔι- 
εἴαπας ἵη ΟἩτοπορφο]οπε ἀῑεῖε, Ῥϊοίοχες α 
Ῥοειῖ5 Ἱππασῖηες 5ια5 {ΟΠΠΕΤΕ 5οἩΐίο». Ώε 
Ἠαο τε Μ. Τα]τας ἵπ Ἰωτο ἆ4αε Ῥετέεείο 
Οταίοτε ---- 5ἵ ἀεπίαιε Ῥ]ϊειος Ί]]α νΙάῑε 
αααπι Ππηππο]απάα Τρη]ρεηία, εῑκες (ϱα]- 
οἶας ο556έ, ἰγὶςίίογ 15565, ππαχοτδί Ἀ]ο- 
πείαις, ουτο]νεπάμπι εαρυί ΑραΠΙΟΠΙ- 
ποηῖς 6556: ιοηίατα «υπηπηυπα ]]λάπη Ίπο- 
έππα Ῥοηί]οῖ]]ο Ίο Ῥοδεέ Ππηϊίατί; εἴο. 
Ἠίης ΡΗπῖας ΤΡ. ΧΧΧ γ.ς. 10.  Ναπι 
ΤιπηαπίΠϊ γεὶ ρ]υτίππαπα αἀξι]έ Ἰησοεπ. 
Ένας επίτη οσί 1ρΗ]σοπῖα, Οταίοσυπῃ ]αυ]- 
Ρας οε]ευχαία: Ύα 5ίαπίθ αἆ Ατας Ρίσίυτα, 
ουπη πηωρίος Ῥϊπχίδεεί 9ΠΠΠ65, Ῥταείραε 
Ῥαΐαυπη, ουπα δεῖ ΟΠΙΠΕΠΙ Ἰπηασ]- 
Ώθπω εοηδυπηβίδορί, Ῥαΐτῖς 1ρεῖας γατα 
γε]ατή, αωεπι ἀῑσπο ποη Ῥοίεταί ορίεή- 
ἀεγα.’. Ὑἱά. Ίπδυρετ Μ. Εαὐϊαπα Ουἵπ(ῇ. 
119. 11. ο. 15. εἰ Ὑαὶ. Μαχίπιυπι ΤΗΡ. 
ΥΤΙΙ. ο. 12. ἍἈαγπες. 

1550. Οοπέ, επι Ἠαο παπ( παττα- 
ἄοπο ἆθ Ιπππο]αία Τρηϊρεηῖα 6ᾳ8Π1, (ατα 
Οποτας {ΏςεΏγ]. Ασαπι. 999. 55. ΡΤΟΒεΓί. 
Ἐιτῖρίάες ε]οῖι ποὺῖς Ιαεγπηᾶ», α ας 
αγοεπίες {απάἴπωυς, κεῃγ]ας εῖρῖε ποῦῖς 
{απο υατΏ Λοπιίπίδις. Πορ. 

1555. ἄγοντας.] Ἠεείῖε Ἠαθεί. Ρ]επε {ο- 
χαί, δίδωμοι [ὁμτν» ὑμᾶς] ἄγοντας πρὸς βωμεὸν 

Φεῶς, 9ὗσαι ποὐμὸν σῶμα, ὅτε. Ελρείς Πο- 
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Δάκρυα προήγε», ὀμμάτων πέπλον προθείς. 

1650 Ἡ δὲ σταἈεἴσα τῷ τεχόντι πλησίον, 1560 

Ἔλεξε τοιάδ ὦ πώτερ, πάρειµί σοἱ. 
Τούμὸν δὲ σῶμια σης ἐμῆς ὑπερ πώτρας» 

Καὶ τῆς ἁπάσης “Ἑλλάδος γαίας ὗπερν 

ΘΆυσαι δίδωµ ε ἑποῦσαν σρὸς ωιὸν }εάς 

1555 "Άγοντας, εἶπερ ἐστὶ μέσφατον τόδε. 15605 

Καὶ, τουτ' έν εὐτυγοῖτε, καὶ νικηφόρου 

Ἐηϊςῖε ]αζΏσγτααβ, οσ]ῖ5 νοςίθτη ΟΡΡΟΠΕΗ5. 

1550 Τ]]α αιίεπα Ῥτορε Ραίτεπ «πα 5ἰθίῖ5ςεί, 

Τα]ῖα ἀῑχίε: Ο ραΐοτ αἄξαπῃ 91, 

Μειπα γετο οοτρΏ5 Ρτο τηεα ραίτῖα, 

Έτ Ῥτο {οί Εταεῖα 

Τταᾶο το]οπς, τιέ πιαςέθᾶς αἆ αταπῃ ἀθα., 

16566 ὨὈιεεηπίες πιε: 5Ιᾳαϊάεπα Ἆος Ῥοδίέα]αε ογᾶο]ΗΤΗ. 

Έτ ααοά αἆ πε αεΠῖηςί, οἷας {οτέαπαΒῖ, αἱ ΡτΟβΡ6ΓΟ 

Εἰςείπηα α»ί, οί αὉ ογιᾶ]εῖς «ρε Ἱ]]ασίταία, 
Μῖχαπα αὐέθπα νιἀετϊ Ῥοΐοςέ (5ι 1η Ἠοπηῖ- 
ηΊρια5 απ]άφπαπα δε παΙσαπ}) γίταπα ἆος- 
Έάπη, 4 επι {ΟὐςΙέ{ Ἠωο Ἰοουίῖο ἵη ΤρΗῇσο- 
πῖα: αἆ Ε]οθοίτ. 1951. ετιάϊε ἀθίεπάετο 
Ώαηπο ἵρδαπα ]οοπβσοπθΠῃ, οοηπίτα ατα γ]- 
τΙπα ἀοσοξμπα ααὶ οοπίρχέαπα 1Ρί πιυίατῖ 
νο]αῖε ϱοάθιη Ιδίο πποάο απθπα Ῥτῖοι 1]]ε 
Ἠ]ς Ῥτοροδιί. Ἠος ε5ί, εγιαά[ίο ἀε[επά[ί 
Ώμης Ίουμπα οοπίτα οφεϊμδιπι.  Ὑοοθπα 
Δώρου (ν. 1557.) Βτοάφις οχροπί: Ρεγ σοῦ 
ἔμου σώματος. ουῖ εχροβδϊοη] αεηυῖθεοεη- 

ἀυπα ρωίΐο, Ῥϊδιοοπιις Ψετῖςιπῃ, ]. 6. οοἩ- 
Ποῖε Δορὸς, εί Ἱία Βεϊδκίας: αι εί Νόστου. 

ΜΗαγᾖ, 
"γοντας,] Ῥατπεςίο Ρ]ασθῦαί ἄγωσιν, ἀῑς- 

έαπῃ, Ἡέ χιαΐρωσι», ἨεειΡ. 427. Ἐά. Είπα, 
θά Εττηαί υι]σαίαπ Αρο]οπ. Ἠποά, 
10. 1. 

ᾳϱ ο . 9 ο ” , -. 

ὑμῖν μὲν δὴ µοίρα «γεῶν χρειώ τε περῆσαι 

ἐναάδε μῶως ἄγοντως ---- 

νι Θελο]ῖαςέες: ἔδει ἄγουσιν εἰπεῖν πρὸς σὸ 
ὑμῖν, καὶ ὃ ποιητὴς δὲ. Αἰεὶ σοὶ φίλον ἐστὶν 
ἐμεῦ ἆπτὸ νόσφιν ἐόντα. Τ]. α. ν. 541. νι. εί 
αἆ Ττοβά. ν. 119. (Τχοαά. 116. αίᾳιε 
28 5ΕἨΥ]. Ἐαππεη. 970. 55.) Μιας. 

"Άγοντας,] Όι νετυπι Γαΐσατ, πιοπά σα 
αΠοιοά Ἠῖο Ἰαΐετο Ραΐο: π]πηῖς οπῖπα ο5ί 
ἄυχυτη --- ἐγὼ δίδωμι ἐ ἐμὸν σώμα 3Όσαι ὤγου- 
σας πρὸς βωμόν, Εΐο. ᾿"Άγωσιν 5ἱ 1ερατημς, 
οε οχοπωρ]ατῖα {Ἀνετεηπί, τος {οταί ἵη {μίο, 
Φεὰ απυπῃ Ώοείογαπα πεπΠο Ίος {είΐσοσί, 

πο Ῥτα Ἱπορῖα ἨΌΓΟσπα πΙμῖ] Ἠ]ο αῑιιά 
να]επας. ΊΆαγπε. 

Τιβµοί]α5 ες ὤγοντας, ΡΟ 410 Βα4Πε- 
οἷας πηα]ευαί ἄγωσιν, φαῖ οεπδθί Ἠῖο ΤΠΕΠ- 
ἀαπα αἰαιοά ἵπ Ἰεοίῖοπε νυι]σαία Ἰαΐοτο, 
ἸΜΙηίπης νετο, 5ἱ Υθοίοθ υἰάθο. Ἐσί εηα]- 
Ίασο εοη5αιςοοπῖ5, αμα] ταρεσῖθασς ἵη 
Ἐ]εςίχ. ν. 1951. υὈἱ κσείναντα ῬΙΟ κτείναν- 
σι, αιοᾶᾷ 1ο] νοα]σετ ρτα{ετεραί, Ροδῖέμπα 
ε5 Πορῄη. 

ἌΝοη 1σποτο Ρρᾶδεῖπι ἀθεέεπάϊ Ιεοίοπεπι 
ὤγοντας, ἆιτατα {αππεη ατα οί Ἱπιρεά[ίαπι, 
ᾳποσυπᾳαε πηοάο αοοῖρία5. Οετίε αυιίεπ 
«οἷο Ἱ]]αταῃ ποῦ η 51588 5οἶαπα Ἰἴπσιια 5οἆ 
οπιηίπο ἵπ Ὄθπο βογῖρεπάϊ Ρχαεερία Ρες- 
σαγς, αμῖ, ας 5επ(ῖαί οὐδειχῖς εί Ι1πίοτας 
εἰοαιαέαχ νετὺῖδ; πθαιε πη]]α σταππααίσα 
ει Πίαίο εβᾳοἳ, πο 5ο]οροίσπχιις 5ο]οροῖσπχας 
οἳ, Ἐοτίαδςο {4ΠΠΕΠ, αιοἀ Ἡργατίοσυ η 
ου]ρα {αοίυπα εσί, Τά π]ατία Ειίρίά!ς νίαο 
νεγᾶπχας, 4πιθπα 5οηἱρίςςο 5μ5ρίςος 

'Τοὐμὸν δὲ σῶμω τῆς ἐμῆς ὑπὲρ τότρας, 

χα) τῆς ἁπάσης Ελλάδος γαίας ὑπ περ 

Θὔσαι δίδωμ᾽ ἑκοῦσω πθὸς βωμὸν γεᾶς. 

ΣΦΑΖΟΝΤΕΣ, εἴπερ ἔστι αέσφωτον τόδεν 

Σα) τοῦα᾽ ἐμ᾽ εὐτύχοιτε, καὶ νιηφόθου 

δώρου τύχοιτε. "-- 

πέ ρασεϊεῖρίαπα αἆ νετΌυπα εὐτύχοιτε τεῖε- 
ταίΙχ, Ώου 56Η5ι: 7οδ αιμίεπι, φιαπιάοφιῖ- 
ἀεπι ἀῑῖ Γιεν, ἱπιπιοίαπίεν πε, εί είῖοες 
οἱέΐ φμαπέιπο εἶιιδ ὑπ πιε Ροδίέτέπο εδί, εί 

τά 
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Δώρου τύχοισε, πατρίδα σ᾿ ἐξίκοισ-ε γῆν. 

Πρὸς ταύτα» μὴ ψαύση τις "Αργείων έρου 

Σιγῇ" παρέξω γὼρ δέρην εὐκαρδίως. 

1660 Τοσαῦτ ἔλεξε. πᾶς ὃ ἐ9άμιξησε κλύων 
2 ῃ ἀ, / 

Ευψυχίαν σε, μἀρετῆν σῆς παρφνενου. 

ἸΜατίο υἰαπαϊηϊ, οί τοάθα!15 ἵπ Ραχῖατη. 

Ωιαπποῦίσπη ης ααῖς Ογοοσπι ππε {απσαί, 

ΦΙ]επίο οπῖπα ΡγαΡεΡο οευνῖσοτα απΙπηο5θ. 

1660 Ταπίαπα ἀῑκίε: οππΏο5 απέθπα ααῖ αιἀϊνοχαπέ, ορδίαραετα 

Μασπϊιάἴπεπα απ]τη], οἱ νἱτεπέοια ν]τσῖπίς, 

υἱοίῖ5 Πιοδΐθιι5 ϱγαπιῖιωπι υἱοιογία γεροτίαίἰς. 
;ασοῦ». 

1955. 5. Οέσφατον ν. 8Ηῤρία ν. 121. 498. 

εἰ α)ρῖ. σοῦπ᾽ ἔμε ---- αἀαπέπα ἵη τρ ο5ε, 
ααοά αἆ της αεῖποι. Εορῇ. 

1556. Καὶ σουπ᾽ ἔμ] Καὶ σὺ ἐαὶ ἐμέ. Βὶο 

Ἠεειῦ, ν. 6139. σοὐπίσ Ρο σὸ ἐπί σε. 
/αγΊιθ». 

1557. δώρου] Όρεως Ῥίετοοπιις δερὸς, 
οοπ{ετεπς Ἠετο. Επ, ν. 49. Ὑουϊδίπα, ρ. 
7ο, ΛἨιβσ. 

γα]σο δώερυ, ηποᾷ Ῥτοάσςις ρτο σώμα- 
σος ἐμοῦ αοορί εἰ Ματκ]απάας Ῥτουαί, 
Κοεμ]εγυς: οτσγιρῇ αἷρ ἄγοπε ἆες δίεςς. 
Ῥατηοσῖις: «οπιπι υἱοιογίς. Ίθαιο νε- 
το ἀῑΠίοου πα Ρ]ασστο δρὸς Ἡαρίτο 5. Ῥε]- 
Ἡ, ααοά Ῥίεγεοπιις (Ψεπςῖπη. Ῥ. 79.) Ίαπα 
εοπ]θεσταί, οπῖ αβδεηδύπι ργανοπί Ἆπις- 

βταν]α5 εί Ποϊδκῖτις, ααῖ ο{ἵατη νόστον (αιοἆ 
Ἠαρος Πεεμὺ. 59.) ῬτοροπΙ. δὶο Ἠοτς. 
Έτ. 49. ε5ί ἄγαλμα καλλινίκου δορός. ἐξί- 

αοισ9ε 5ο. {ε]]ςρ», {αΠαΙΙΔΤΩ Υ]ςίογθς, Εεἱς- 
Κῑας αίηιε Ἠοαίλίας Ρροσί ἐμοῦ Ριποίτα 
Ῥοπιηίέ 5εἀ Ῥο5ί σιγῇ ἀε]οηί, ᾳ͵ιο5 5δη- 
{ας εδί ἵπ νετοῖομο Κοεμ]ογας: ἆθτιι ἶσ]ι 
τυζῇ δε[θδί δέ1]] ιιᾶ Πηιιέἡίςσ πιείποιι Λασζοχι 
ἀαγθίείεπ, αιαπαν]5 πΙΒΙ] ἵπ ποῖς πποηι]έ 
6 Ίδια Ιπιεγραηείῖοηθ Ἠονα, Ἠορῄα. 

1558, πρὸς ταῦτα μὴ ψαύη τις ᾿Αργείων ἐμοῦ 

ΣΙΓΗ: παρέξω γὰρ δέρην εὐλαρδίως. 

Μα]οτα ἀἰξμποίοπε οαπα ΠοἰςΚίο Ῥορέ ἐμοῦ 
Ροβῖία, Ῥτίοτί ααϊάσπι νεγδις 56Π515 ΙΠ 
βα]νο οδε, αἰίογαπῃ αμίθτη ΠΟΠ Ῥοβδυπ (ίΏ 
εοτταρίυπα Ἰμάίορπη. Οιά2 

ΣΦΑΓΗ, παρέξω γὰρ δέρην εὐμαςδίως. 

Ἠε]επα, ν. 149. 

ΖΦΑΓΑΙΣ ἆδελφης οὕνεμ ἐκπνεῦσωι βίον. 

«πα {οίο Ίος Ίοςο εοπιραταπάα θυΠέ, (ας 
Ῥο]γχεπα ἵπ Αολ]]ς έαπημ]ο Ρτοπυηοῖαί 
ἵη Ἠεουρα, 546 

. .. / / “/ ν 
ἐποῦσω ανήσλω, µοή τις ὄψηται χροὸς 

΄ .. /ν . [ο . , 
ποὐμοῦ' παρέξω γὰρ δέρην εὐλαρδίωςε 

υπάο Ῥτγοίοσίο φιβρίςατΙ Ῥοβεῖς ΥεΡρα ---- 
σοαρέζω γὰρ δέσην εὐκαρδίως, πιατσἰπὶ Εοτίο 
Τρμ]σου]ω αἀφθοτιρία, ἴεππετο ἵπ {θχέαπι 
Ἰηνεσία, οί, πο νοτςιι5 Ἱπιρογίεσέας το]Ίῃ- 
ααογοίιχ, α 5εἴο]ο ᾳποἀάατη νοςς σιγῇ αιπεία 
6556. «αορῦδ. 

1059. Σιγῇη. παρέξω] οἱ αιίοτας ἆἷδ- 
ἀποίίοποια Ροςέ Σ,Υ7, εί Ῥοπας Ῥοδί ἐμοῦ, 
γοτδα Ῥγεουσάσπεῖ, 56Ώ515 {ο]ετοβ]]ς οΏῃηοῖ 
Ροΐθεε. οἱ Ἱία πππ]ά ἀῑάπσααπ. δε 
Ἱπεογρο]αι]οπί5 Φαδροεία Ίαο πηϊμῖ τοάαϊέ 
Ίοεα5 οπηῖϊ]Ις ἨεειΡ. 647. Μαν, 

παρέζω, είο.] αάῑα αιπά Ἠεοιῦ. ν. 

547. είο, ἆᾳ Ῥο]γχεπα Ίαπι Πππηοίαπάα: 
Ίοσο5 οοπ{εταῖ, ηπῖ να]. ΄ Ῥαγπεν. 

Ἄομ ππα]ε ρυίαί αοοβΣίς, γετρα παρέξω 
--- εὐκαρδίως ππαγρ]ηῖ βοτίε εκ ἨΠοευρα; Ίοσο 

αἀςοτ]ρία {επιοτο ἴπ {οχίατῃ Ιπνοεία, οἱ, ης 
νογδ5 Ἱπιρογίοσίας γεπαιετοίΙΣ, α 5οἴο]ο 
ᾳποάαπα νοες σιγή αιεία 6556. ἍἈεηυα 
ΝΘΙΓΟ οΧΙΞΙΙΠΠΘΤΗ, ΥΘΥΙΡΟΙΙΠΑΠΙ Ἠαπςο ϱ9556 
5ι5ΡΙΟΙΟΏΘΤΗ, ουσ Ῥοδία {πε]]ε, {ογδαη 1ῃ- 
γΊία5, Ῥοέαοτίί νείδατα εαπάστη, Φ1161ή Ίαῦῃ 
οΗΡί εοπςοτῖρδογαί, ο 8ΙΠΙΙΗ «εεπα Τθρε- 
ίσγο, ααοά 5αρε βεπ αἨ οοάστη, αϊδαια 
Ρος, ΏςΙΠΟ Ὠπθδοῖί. 9 {απ ο5φοί, εχ 
ἵρ5ο Ευπ]ρῖάε Ῥ]υτα εχεπιρ]α αΗΕΙΤΟΠΗ. 

ΜΟοΡΓΗ. 
Σιγῇ: παρέξω.] Ώιπα νείρα ε6ο «0Π- 

Παπεία Ίοσο, πες σιγζ αἆ Ρταίείμπῃ, 5εἀ 
34 παρίἕω χείοτο. {1αεηςο. 

1560. Ἠυπο νογδαπ 1Π πιεπἆο οΡαΥΘ 
ρυίο: 

Τοσωῦτ ἔλεξεν" πᾶς δ᾽ ἐάμβησε ΚΛΥΩΝ 

εὐφυχίαν τε Λἀρετὴν τῆς παρ} ένου. 

Ἰαησιθηί Υν. κλύων εὖὐψ. σε κ. 6 πῶς ΡΟ 
πάντες η Ο169ΕυΠ1 βἷί ἀαρίίο, Ίμεσαπι: 

-- πῶς ὃ ἐλάμβησε ΛΕΩΣ 

εὐφυχίαν τε μάρετὴν τῆς πας} ένου, 
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ια) / χί .ν ” / 

Στὰς ὃ ἐν μέσῳ Ταλδύδιος, ᾧ τὀδ ἤν µέλονν 
” 4 -- λ ” 

Ευφημίαν ἀνεῖπε, καὶ. σιγην στρατῷ. 
/ "ε 3 ος ” 

Κάλχας ὃ ὁ µάντις εἰς πανουν χρυσήλατον 
1665 Ἔλληκεν ὀξὺ χειρὶ φάσγανον σπάσας, 1575 

Κολεῶν ἔσωνεν, πρᾶτώ τ' εστεψεν κόρης. 

Τα]άνγΌῖας αιίεπα σίαΏς 1π πηεάῖο, οπῖ Ὠος εταί «τα», 

Τπιρετανϊέ Ώοπαπη οπηΙπαοΏθηῃ, εί 5Ἰ]θηήάπω εκογοῖθα1, 

0α]ε]ας Υοτο ναϊες ἵπ ααΓ6εΙΠα σαΠΙδίΤΙΩ 

1565 Ῥοσυῖί αοπέυπα σ]αάϊμπα, παπα οσα Ρσίμ5 οσίτακεταί, 

Βη0 πιο]ῖς 5ααῖς, ε{ οοτοπαν]Ι{ «αραί ραεἶ]α». 

Πρϊστ. Ιποετᾶ Αα ὉὈΟΟΣΙΙΥΤΙ. 

ἆμεφὶ δ ἐωῆς µοίρης ΠΑΣ ἐδάμρυσε ΛΕΩΣ. 

οἱ, Ποτεουι]. Ε. 1581. ω γαῖα Κάδμου, πᾶς 

σε Θηβαίος λεὼς Κείρασθε. Ίοῇ. 1906. 

Θώμβησεν δὲ πας Θοινατύρων ὄμιλος. αμ- 

βεῖν ουπα αματίο «α5ια ]εσίτηις αρ. Ἠοπῃεγ. 
Οά. ΧΥΙ1. 567. οἱ ὃ ἐλεαίροντες δίδοσαν 
καὶ ἐφόμβεον αὐτόν. Ἐτ ρᾶδοῖπι. «αοοῦ». 

1661. 55. ἄρετ; Ἡ. ]. σεπετοδῖίας απ]πηϊ, 
μέλον ουῖ Ἠου οµχα οταῖι. Ἰοάσπι πιοἆο 
Ταἰεωγοίας ἵπ ἨΠεοιυδα, ν. 629. 5ᾳ. 511επ- 
Έτπα Ἱππροπί ἐὐτύς. Ἠσο 5υπί οἷας Υοί- 
Ρα: 

σιγἠν Αχαιῶν παντὶ Αηούζοι στρατῶῷ. 

χάγὼ παραστὰς, εἶπον ἓν µέσοις τάδε, 

σιγᾶτ”, Αχαιοὶ, σίγω πῶς ἔστω λεώς. 

σίγαν σίώσα ---- 

Βοϊ]ϊσθί, οσα Ιποῖρ]ευαπί 5.014, ΡΥΟΟΠΘ5 
περαπίιτ Ὠαο {οῦπια]α 5ο]εηηῖ: σίγη πᾶς 
ἔστω λεὼς αιί εὐφημετε. ἸΙάεπι ϱί Ἠο- 
τησ] 1Ώ 5αοτ1Ποῖῖς {ασοτθ 5ο]εῦαπί Ώας {ΟΙ- 
του]α: /αυείε παπι. Ίνεφιε Υοτο αἰέαπα 
«Ι]θηίίπα Ἠϊ5δ νετυῖ Ἱπιροπί ἀεθσοεῦαί, 
αµαπα Ῥοῦμ5, υέ εαπ Ἠοταίο, 04. ΤΠ. 
14. Ἰοηματ, οροτίεραί εο5 Άαγοεγε ππαίθ 
οπιϊπαἑἰς υεγδί.  Ὑἱάο αιισ 4ο ν. εὐφθημία 
«αργα αἆ Υ. 608. {εισίπιας. Πορβα. 

1564. κανοῦν] Ἐταιοτ 14, ααοά ἀῑσίωας 
φιιρτᾶ αἆ ν. 455. οἱ ν. 1470. κάνεον η Ώος 
Ίοςο ο5ι να», ἵπ 4µο τεροπεβαίασ εω]ίογ 
«αοτίβσι5, ἃ καίνω, ορεἀο. Ὑά. Φεπο]ῖαδ- 
ἴρη αἆ Ότεςί. ν. 192. Ἠαγπεδ. 

Κάλχας Σ ὁ μάντεις, εἰς 2 ογοῦν χρυσήλωτον 
” ν. , . 
Ἐθηκεν, ὀξὺ χειρὶ φώσγανον σπάσας» 

2ολεῶν ἔξω.γεν ρτά τ᾽ ἔστεφψεν ἠόρης. 

ῬμΠςῖΙ]]5 Ίοσυις δὲ νατῖῖς Οτιάσοταπα «οἩ- 
1εοιωσῖς {οηίαία5, Ἐππιις Βατπεςῖας Ἰα- 
ἴοης α]οις ἀθίεχίε, 5ο ταέ πιεάῖοις εταί 
Ῥατυπα Ιησεπῖρδα5, Ιπάῖσατο Ροίμήέ, 58Π8Τς 

ποηπ Ῥοέυῖε, Ῥϊεγςοπί εἰ Μιρστανίϊ οοἩ- 
]δοέατί5 ο ππεατα ααἰεππεαπαιθ επηεηάα- 
Ποπεπα αἁ]είαπα. Τοίιμ5 ΥεΓδα5 

λζ, 1 ΦΙ’ ν 
Φολεῶν ἔξω.γεν ηρτώ τ' ἔστεψεν όρης 

οὗείο (γαπ5βσεπάας ε55ε νἰάδιατ. Όπο 
{ποιο χοῆαπα ορβπιε Ῥτουθάἁπί, ὀξὺ χειρὶ 
φάσγανον σπάσας αἱ ἵπ Τρηϊσεπία ἵπ Τ. 
599. 

ἔπου µοι, φάσγανον σπάσας χερί. 

«αουό». 

Ῥε]ο]. Ότεσι. 199. αἆ ν. ἔκανες Ἆαο οὉ- 
βοιναί: ἔκανες, ἐφόνευσας. ὅ9εν πὸ κλανοῦν 

λέγεται, εἰς ὃ φέρεται ἡ Γερρυργικὴ µάλχαιρα. 
Αάάε Βε]ο]. αἆ Ατϊδίιορη. Ῥας. 948. οἱ 1ρ. 
Ἐ]οτχ. Οία. Πορ[α. 

12565. Ἠοειθ. 534]. Ροδί Ῥτεςς» αἳ 
ΑοβΙ]15 Πο οί οχοτοῖία {αοίας ἀωφίχρυσον 
φάσγανον κώπης λαβὼν ἐξεῖλκε κολεοῦ. 

Πορῄᾖ. 
1566. Κολεῶν ἔσωνεν,] Τι 6οἀἆ. Α. Β. 

οἱ Αἰάῑπα. Ὑ ια] ορίπος, Οαἱομαπίεπα ϱ 
νασίπα ου]σαπα αχίταχῖο, Ἠθιπρε, τέ 
αοἴειωη εἶας Ἱηδρίεετεί εί (επίαταί; θέ ἆο- 
Ιπάᾷρθ Ἱηδροσίιπη ἠπίτα υασίπαπι τατδα5 
οοπάϊαΐςεε (που ἀπδίίαι Ἠορίη.) Ὠΐνειςο 
Ἱπεμῖέα ἆοσᾶς». Ἐίογδοπιι5 Ἠοθχίςίτῃι. 1. 6. 
Ἰοσῖί, σπάσας Ἔξωδε κολεὼν' εἰ Πεῖδ[ειης. 

“Ματ. 
Κολεῶν ἔσωφεν,] Πα Ἐά. Α]ά. ες ΜΟ5. 

Ἐπιοπάαί Ῥίοχδοηπις [ρ. 80. οαῖ α5θρπΕ(ις 
Εεϊδκ.] ἔξωθε πολεῶν, αιοᾷ οἱ πηϊπαῖς α 
Μ 898. γεςησ]ϊ5 τεοθά]έ, οἱ Ρτερίστοα πΙΠῖ] 
εοπ{επίῖα α]ο. Τ,εσοπάαπῃ, πὶ {α]]οτ, 
ὁλών ἔσωνεν, πίτα Πιοίαπι δαΐδαπι. Ίπ οα- 
πϊςιγῖς θπΙΠα {θπεραίιχ πηο]α 5α]δα, Ἠοτῃ. 
Οάγ5-. ΤΠ. 441. 

Χέρνιβα δέ σφ’'Άρητος ἐν ἄν Φεμόεντι λέβητι 

Ἠλνβεν ἐκ Φαλώμοιο φέρων, ἑτέρῃ δ᾽ ἔχεν οὐλὰς 

Ἐν κωνέῳ ---- ---- 

Ατϊδίορμαπες Ῥας, Υ. 948, 
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Ὁ παῖς ὃ ὁ Πηλέως ἐν κύκλωῳ {βωμὸν φεᾶς, 

Λαθὼν κανοῦν, ἔνρεξε, χέρνιδάς 3 ὁμοῦ. 
Ἔλεξε ὃ ὦ «ηροκτόν "Αρτεμις Διὸς, 

1570 Τὸ λαμπβὸν εἱλίσσουσ᾽ ἐν εὐθρόνη φάος, 1580 

Δέξαι τὸ θύμα τοῦ» ὁ σοι δωρούμεδα 
Ἄτρατός τ Αχαιών Αγαμέμνων ἀναξ 3 ὁμοῦ, 

Φοά ΑολΠ]]]ος οἴγουπα αγά ἆθαρ 

Αοοερίο οαηϊσίτο εί 5η] αθυα ουουττῖέ. 

Ὀισιι αυίεπα: Ο Ὠϊαπα, σας Εεγατητα οεεᾶο σαμἀες, Π]ῖα «Τους, 

1570 Ασίιαης εἶαταπῃ Ίαππεα ποσία, 

Ἠεοῖρε Ἠαπο ν]οεπααπα, παπα ΕΡῖ ἆοπαπωις, 

Ἐν Οταεογυπη οχεχοῖαα5, οί 5Ιπιυ] τοχ ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΠ, 

σὸ Αωνοῦν πάρεστι ὁλὰς ἔχον Σα) στέµµα /αὶ 

μάχαιρα». 

Τη απεπῃ Ίουμπα Φε]ιο]ῖαςίες: ὀλὰς ἀντὶ κρι- 
Φώς. ὅσι ἔκέκρυπτο ἓν τῷ κανῷ ἡ µάχαιρα 
σαῖς ὅλαῖς καὶ τοῖς στέµµασι. Βὶ ταπῃ- 
τηβίίςο Πά6ς, 5ο]εηπῖίθγ Ώος ἵη οπιηϊ 58ΥΙ- 
Πεῖο Περαί: Τιοτείῖ5 {αππεη α]ίοι ε«ερῖς- 
5ο νΙάοίαγ, αὐαςῖ σ]αάΐας Ῥταίογ ΤΠΟΓΕΠΗ, 
οί Ασαπιοτηποπϊ5 «αρα, οεου]ίαέας Γαοτῖε, 
1. ν. 9]. 

Ἐν τηςρβέατη αἵπηια] αηίο αΓα5 αξίαγθ ΡΔΓΟΠ{ΘΠΙ 

Βεηρῖέ, εἰ ΏμΏο ΡτορίθΥ ΓΕΣΤΙΤΑ ο8]αΓε ΠΩΙΠΙ5ΙΥΟ8. 

ἔσωνεν Ἰάεπα Πῖς να]οί, αιοά ἔσω. πος αἶῖα 
ο]υς νὶς εδ, ΤρΗ. Ταχ. ν. 41. Ρίο ἔνδοθεν 
ῬΙΟ ἔνδον, Ότοςί, ν. 1191. Μιςσ. 

ἔσωφεν,] Τία αιΙάρτα τοδΗίαο, ποῦ (αἴ- 
πη]ηῖς τηοάο ταῖοπο ἁποίας, (ᾳαοἆ ἔξωθεν 
αἀπαϊέετο πεηυ) 5ο Αἱάΐπα αᾳποφμο 
οἀϊῆοπο; αι ορτία απαιῖος οδί, οἱ, τέ 
56ο ἀῑχί, νοχῖογ. Ἀεο ἀῑοῖπιις σίθηµι 
φώσγανον ἔζωφεν κολεοῦ, 564 ἔσωθεν, 41 11η 
τεροηῖπαας ἵπ νασίπατα. ΜΙτος απἴθΠῃ, 
Ἠαπο ΤΟΠ α Ὠεπιῖπο απηίεημας Ποίαίατη. 
ΟςΕἴΘΓΙΠΙ σὸ σπάσας ἀθεοερῖί ἴ]]ο5, αυ] ἔξω- 
9εν 5ΟΠΙΡΦΟΓΙΠΙ, 4111, 4ο 5εΏ5. Ἱ]]ιά 
αεοϊρἰεπἀπῃ, Τ,αίίπα νοχ»ίο εαΐῖς οδίοπάαί, 
απατη ἵη Ὥας Ῥατίθ οογγοχ!, τί γοςροπἀετεί 
γετα εί νείοτῖ Τ,εοιῖοπῖ (Οτεροῖ {εσί». 

3αγ1185, 
Ἠεαί]. ρυίαΐ, ΥεΏα κολεῶν ἔσωνεν Ῥθη- 

ἀθτε α Ῥαγίίς, σπάσας, ηΟΠ α ΥΘΙΡΟ ἔφηκεν, 
ααοᾶ αἆ εἰς κανοῦν τε[οττῖ ἀεῦοαί, αίηιιε 
νοταε: (αἴσ]ας υεγο υαΐθδ, )οδίφµαπι Εἰα- 
αι αοιέιιπι, ἰπίγα υασίπαπι οογιαἰέιη, 
Ἅπαγυι επἰγαπεγαί, διιπι ἴνι οαἰαίΠιι επ αιι- 
εἰς ζαπιϊπίς Γαοίιηι γοροδιί. Ἰεοί 

1566. 55. Ωυοά αἆ ταπα πεί, ᾳπο νῖς- 
Απααταπη «ο]]α «ογοπαγΙ 5ο]εῦαΠέ, ΘΙΙΤΏ ]άΠ1 
5µρτα ν. 905. εί 1050. εεήρῖπιας, Ὁπάε εί 

αρυά ΤγεορΏτοῃ. Υ. 597. Γρμ]σεπῖα (Ἠαπο 
επίπῃ 1], 1. πιο]ο Ιπίε]]ῖσετε, «παπι Ῥο]γσο- 
ηαπα,) γοσαέυχ βοῦς στεφηφόρος, αδὶ Τ2είζος 
ἀῑδετίο πηοποί, 605, αιῖ Ἱπηππο]ατί ἀεριῖς- 
5οπ{, ογηαίος Παῖςςο Ποτίρις αίᾳὰθ οοτοΠ1, 
απ Αο]]]]ες ἀῑεΙεαχ ουτΏ αΠ]δίτο δί αηυα 
οἴΤοΙΠη ΓΑΠΙ 1556. Αά Ἠάπο τῖέαπι Ἱ]- 
αδίταπάιπα ερηίογας νε]ῖπα Απἰδίορῃ. Ῥαο. 
956. υὈῖ Έσγσαιας {απηι]ο ἀῑςεῖε: 

” ο -- . ΄ 

ἄγε δὴ τὸ πανοῦν λαοὼν σὺ 2α)ἱ τὴν χέρνιβα, 

περί]γι τὸν βωμὸν ταχέως ἐπὶ δεξία. 

10 ΒοἩο]. αἆ ν. σερί9ι οΏδειναί, σοῦτο 
πρῶτον ἐποίουν κα») αίροντες τὸν βωµόν. Ἠε- 
γοΠή] ρ]οβδα: ἔ9ρήξεν (1ερ. ἔβρεξεν) ἐππλ- 
9εν, ἔδραμεν. ἘΙείδοπ. αἆ 'Μοεγ. Υ. Όρεκ- 
σικὸς, 64πά Ὥις τείεπί. Πορβα. 

1567. ἓν κύκλῳ βωμὸν φεἄς----  Ε9ρεξε. ] 
Ἐοτίο, ἐν κύκλω βωμοῦ, ο. αί Ἠοτο. ΕΥ, 
991. ἔν χύκλῳ δ ἤδη κανοῦν Εζλικτο βωμοῦ. 
Ρὶο εί Ἠεαίλῖας. Ἐν κύκλω βωμοῦ θδί οἵγ- 
οιπι αγαπ.. Μανγκί. | 

βωμὸν Φεζε,] Ἐπιεπάαί Ηεαί]ά5 βωμοῦ, 
εοη{ρτεης Ἠσοτο. ΕΙ. ν. 921. εί ν. 972. 

Φ4μς5. 
1568. Ἠες. "Εβρηξεν' (1. ἔλρεξεν') ἐπρλ- 

Όεν, ἕδραμεν. παπι ϱΡ]οβαπι πο τεβετί 
Ῥϊεγς. αἆ ουχ. Ἡ. Θρεκτικό:. «Εεοί. 

Ῥεπο ἀϊδμησιή ἀεροπί Ἠσ χέρνβες 
Ρηοήῖριαδ. Όπιηος επῖπι αἆ βαοβοῖαπα 
νοηῖρηίθς σία(ἶπι οὐ ΙΠπΙΠο πΙαΠΙΙ5 ας ]α- 
νατο 5ο]εμαπέ, νίά. ααα 6αρτα αἆ ν. 674. 
πΟίΩΥΙΠΗ5, Ῥοδίθα ΥΕΙΟ αἀδρετσεραπίχ 

Ῥτορτίο α 5ασετάοίε, ααῖ α εἰπῖσίτα αἲ ἀεχ- 
ἔταπα ΠπάΠΙΠΙ οἶτσα αταπα 1ραί, εί ααϊάεπα 
Ί]σπο ατἀεηίε οχ αΓᾶ 5απηίο αὐί ΤάπηΟ Ἰαιι- 
τεο, 4θυα Επείο. Ώσε 4πο(αθ αθυα 5ᾶ- 
οἵα χ2ένιψ ἀῑοεραίαχ, υί αηαα Ιδία 6ρατρὶ 
χιερνίπτεσθαι. Ἐϊυτα 4ς Ιείο τί τποπι]ΐ 
ΑίΠοπαας, Π4Ρ. ΙΧ. Ο0οπ{, Απ]δίορῇ, Ταο. 
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”Αχγραντον αμα Λαλλιπαρνένου δέρης᾽ 

Καὶ ὃος γενέσθαι σλοῦν νεῶν ἀπήμονα» 

1576 Τροίας τε πέργαμ, ἐξελεῖν ἡμᾶς δορί. 15856 

Εές γην ὃ ᾿Ατρεΐδαι, πῶς στρατός τ ἔστη [βλέπων. 

Ἱερευς δὲ. φά . λαξὼν, ἐπεύ έρευς δε, φάσγανον λαβθων, επεύζατου 
/ 9 ᾗ ”) , ΄ 7/ 

Λαιμόν τ ἐπεσκοπεῖθ, να πλήξειεν ἆν. 

Γπηρο]]αέάπα «αΏσυπεπη οθενῖοῖς ρυ]σμτας υιτσίηῖς: 

Έ εοπεεἆε ποβῖ5, τέ ἐπίο ροδρῖτηας πανίσατε, 

1575 Ίπο]σαιε αγοες αγπηῖ εχρΙσπατο, 

Ἐν εχοτοῖτι5 εί Αιτίάα 5ἰδίοταπί Ιπειεηίθς {ΘΥΓΑΤΑ : 

Φαεοτάος Υεγο οοττερίο σ]αάῖο Ῥτοοσφίας 65:, 

Έτ εοηφϊἀεταν]ε συέίασ, αὈῖ Εαγῖτοί. 

959. υὈἱ Τγγσερυς {απχη]ο ἀῑοΙέε: φέρε δὴ σὸ 
δᾳδίον σόδ ἐμβάψω λαβών, οεῖ. Πορ/βα. 

1569. ὦ θηροκτέν "Αρσεμι, παῖ Διός] 0ο- 
ἀϊσθς οΟΠΠΏΘ5, ω Διος Αρτεμις "ηροκτονε. εί 

5ἱο εζ]ά]. Νοπϊπανας Ῥτο Υοσβίίνο {Τθ- 
αμεπ{δδίπαπε ῬοπΙέαγ, ν]ᾶ. αἆ ν. 446. Πῖπς 
Ἰουἵ Ἡω]ας ἀερταναίϊο. εἰ Ἠῖπο Ῥετεδρίοετθ 
Ἰσεί, απαπίαπα ἵπ Πῖς {αρι]]ς Ιπέεγρο]αεῖο 
σταδεαία Γιθτῖς, ἸΜαγκὲ, 

9 ηροκσόν' "βρσεμις Διός, Ἡ. Ῥ. Ῥτεί. αἆ 

Ἠεευὺ. Ρ. οἰχνί. Βιγπ. 
Ῥϊαπα ογηαίασ ερ]Ώείο φο]επηῖ Ἠρο- 

κτόνος., σηροκσόνος (Ατἱδιορῃ. 15. 1964.) 

αααίεπὰς {απαιατῃ νεπαίτὶκ ερεείαδαίέατ, 

ᾳπο τοβροείι αΏδῖ ἀγροτέρα, (Απείορη. 
ΤΓΠοδπιορἩΗ. 191.) κύναγος (5οΡΗ. Ἐ]εσίτ. 
665.) ἐλαφιαῖα, ἐλαφιβόλος, είο. Ποπῖηᾶ- 
{1Υ. Πορ. 

1570. 55. φάος---σελήνην.])  ὉὈι οηῖπι 
ΑΡο]ο Ρτο Ώεο 5ο]ῖς, ία 50ΓΟΣ εἶας Ὠίαπα, 
Ρτο ἆθα Ίμπα Παροραίασ, αι 1άρα, 4πο- 
πηΟᾷο οπω 1]]α νοπαίτῖοῖς οοἵιεεγεαί, ηΟΏ 
ἀτθῃοῖ]α Ιπ{ε]]οσία. Όιἱατο Ὦ. 1. ἀῑσϊέαχ Ἱτι- 
ΠΤΩ ΕἶχΟΒ οοΡΙΗπ ποσα ἀμσστο. Ἐὐφρόνη, 
νύξ. . 64ρία ν. 109. ο Αἲςεβγ]. Ει- 
πηεῃΏ. 686. τΏϊ Ῥτο ᾽πικαμόντων πηθ]]θπα 
σαρβαινόνσων, 5ἵ Ἰεοτεί. Ἄχιοωνσον ἀῑεῖέιχ 
αιοά πι]]α ππαςυ]α 5. Ίαῦε ε5ε ποίαίαπῃ, 
4 χραίνω, Ρο] πο, απάε εχρ]απαίιχ ΡεΓ ἁμό- 
Ἄνντον, καθαρόν. Ἀπήμονα, Ἱ. 4. εὐτυχ 1. Ἐτο- 
Ρτῖε Ἡ. Υ. ποἰαί Ἰ]]ςυπη, ἵπεο]αππθτω, Ἠῖπο 
Ιηποσῖυπη, (πέαπῃ, Σεᾖσοπι. Ἰπάο αριἀ 
ἨοπΙθγμτῃ, ἀπήμονα οἴκαδ ἀπάξαι, εοἀεπι 
5εΏση, Πέργαμα. Νἱά. 5Ἴρτα αἆ ν. ὅδο. 

Πορ/ῃ. 
157]. 9ὔμα τοὺς ὃ σοι Ἡ. Ῥ. ΒαρρΙ. 

Ῥταί, αἆ Ἠοευιῦ. Ρ. οἰσνι. ΆἈιωπ. 
1519. ᾽Αγαμέμνων ἄναξ Ἁ ὁμοῦ] Ύοοε 

᾽Αγαμέμνων τ᾿ ἄναξ νιάεπτειχ ἀεῦιαῖδεε 5εΏα- 
τη «ἰαιμάςτο, υξ 5ωρτα 1646. οί δεχῖος 

Ῥγαίοιθα ἵπ Ἡος ἀτατπκίο 1π Ιατοὺῖς, νε], 
αιοά Ιάεπι εδ, π οζμαϊεῖς, ἸΤμεσὶ ροῖ- 
εδί, Στρατός σ᾿ ᾽Αχαιῶν πορὸς, Αγαμέμνων 
σ᾿ ἄναξ, υ{ Υ. 1590. ΤΩ σοῦδ ᾽Αχαιῶν κοί- 
ῥανοι κοινοῦ στρατου. 364 Ὠι]αςπιοςῇ «0Ἠ- 
εοίατα ρατνῖ 5υηί. Οετίαπα ραΐο, ]οσπα 
6556 ΙπίετροΙαίηπῃ. «ἨΜατ]ῇ. 

Ἐππεπάαίοπεπα ΜατΚΙ. ρτοῦαί Ἐτωπεῖς.. 
115 αἆ Ἐττιρια, Ότεςι. 901. α) αἴε, ἔετ- 
Παπα 1η ᾽Αγαμέμνων Ῥτοάιοϊ (1. οοττῖρῖ) 
Ῥο55ε Ἰπ ςαΠηεῖοῖ. Ίππο εί η ΙαπηΏῖς νοὶ 
ΑΠαρεεςῖ9. Ὑίάε 5Ἴρτα 68. 847. ἘΒαες]. 
70..(γιά. Ῥαρρ]ετι. Ῥταί αἆ Πες, Ρ. 
εἶσνι.) ὮῬογ. 

᾽Αγαμέμνων τ᾿ ἄναξ ὁμοῦ,] Τία, Ῥοα]ίσετο 
εί Ὠμιροτίο ρτβεευιηΏθα5, ἶοσο ρτο Ἰγα- 
µέρμνων ἄναξ ) ὁμοῦ. 15 ΝΟΤΟ κατ’ ἐξοχὴν 

ἀῑοῖίιιχ ἄναξ, α]α τεΙΙαπογατα ογαῖ Ρχῖτι- 
ε6ρς, εἵ, α{ πος οίίαπα ἨΠιςῖς Πέεππις,”Αλ- 
λων ὃ αὖ πάντων βασιλεύτατος εν ἀνάκσων. 
Ἠοππεσιι5 Υετο 1π Ὠας το Ειπρϊάϊ Ἱποθια 
Ῥγαίυ]{, ᾿Ασρείδης σε, ἄναξ ἀνδρων, καὶ δτος 

᾽Αχιλλεύ. ἩΕί, ἄναξ ὠνδρων Αγαμέμνων. 
αγπεξ. 

ος ᾽Αγαμέμνων ρεπυ]ἤππαπι πθοεςςα- 
πο εοχηρᾶ. Ὁ. ἸΜιδσταν. Ἐκχετοῖ, ἵπ 
Ἐτῖρ. Ρ. δ. εί 6. Πορ]. 

1576. πίργαµα] Ὑἱά. Ἐποει. ν. 1199. 
Ἀαγπες. 

1576. βλέπων.] Ομοά «οἱοηί {ασετε Ὦο- 
πῖπος νεμεπιεηίος οοηίπκιαᾶ αιί ηαῖ ουῖ 
πα] «οηδο! 5υηπί, Ὁ. αἆ ΟγοΙορ. 210. 
5ᾳ. ᾿Εσήει αΠΟί ἐσῆλθε. Ὁ. «ωρτα 8 ν. 57, 
620. 6ἳ 1410. Βὶο Ἠοται. Ἑροᾶ. ΧΥ. 
16. ἀοίογ ὑπίγαυι. Πορῄβι. 

1578. ἵνα πλήξειεν ἄν. Ὑαἱ, ἵνα πλήξει 
ν δὲ ἰά (νεὶ εαπι) /εγίγεί. Ῥεπεεα Αρ4- 
ΠΠΕΠΙΠ. 899. ἍΙεκίσπαί οσιὶς απίεφιατην 
/εητο Ῥείαί. 3οά ΠΡΙ] παυ{ο, ἵνα δἱσηῖᾶ- 
αΐ 1ιδί, νἷἀ, αἁ 549. ποῖ, 2. Μαγᾖ. 
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Ἐμοὶ δε τ’ ἀλγὸς οὗ μικρὸν εἶσήει Φρενὶ, 
15860 Κάώστην νενευκώς. θαῦρμια ὃ ἦν αἰφνης ὁρῷν' 1590 

Πληγῆς κτύπον γὰρ πᾶς τις ἠσθετ' ὦν σαφῶς» 

Τῆν παρθένον δ) οὐκ οἶδεν οὗ γῆς εἰσξδυ. 
Ῥοά ὃ' ἱερεὺς» ἅπας ὃ᾽ ἐπήχησε στρατὸς, 

Ἔβελπτον εἰσιδόντες ἐκ θεῶν σος 

1586 Φάσμ οὗ γε πίστις μήὸ ὁρωμένου ποαρην. 1595 

ΊΙΠΙ νοτο πο ]αονῖς ἆο]ον εαρίραί αΠΙΠΩΙΤΗ : 

1580 ΕΙ ίαρατα Ἱπερίεῖθης ἔεγγαπα: 5αΡ]Ιέο αωίεπα ογαί ν]άεγο ππϊχαςυ]απα: 

ΦΟΠΙΤΩ οΠἶπα Ῥ]ασα» αυ]Ηδοεί αιιἀϊν]δεοί πααρη]{ορίο : 

Φοά ποππο πονῖέ νιτσίποαπῃ, απο {εσγα 5υΙθεῖε, 

ΟἸαππαί αιίθπα 5ασρτἆος, αεε]αππαί δὲ απῖνογςις οχογοῖ(α5, 

Τηςρϊεϊεηίος ΙἹηπδροταίαπα αὖ α]ηιιο ἀθογιαπα 

1586 ΟΡίεπίπα: οιῖ πε έππα αω]άθπα επ ν]ἀεραίατ, Πάες αἀ]ηυεραί: 

1579. Εμεὶ----εἰσῄει φρένα, ] Ῥτίοτες ἘάῑιΗ. 
Φοενὶ, ααοά ΟταςυτΏ 6556, ἀϊδοςτο Ροίθς οχ 
Ώοτν]]]]ο αἆ ΟΠατίοῃ. ρ. 494. ῥΒαᾷ 5Ρρι- 
τῖατα Ῥπο Ἱατηῦαπῃ «δη5εί Ὑαἰεκεπαγ, αἆ 
Ῥμωπ]ςς. 1278. Ματ. 

ὤλγος]) Τεροπάιιπι τηθίτῖ «Άρα ὤχιος. 
Φρεν),] 1 ερεπάμτα ο Ώαγηεδίο φρένα. 

Μμς5. 
φρενὶ {πείυχ, εί ἐμοὶ ἵπ Ἠαο ΓΟΥΠ. ΤΟ 

ἐμοῦ ἀῑοίαπι 6556 Ὠοπεί Αὕτερῃ. αἆ 
28δεμ. Τ. Ι. Ρ. 490. 

Ῥτο στ) Ἠεϊδκ. φορ γ’. Ἰεε]. 
Ῥτο νι]σαίο ἄλγος πεί οαάδα ΟΙΙΠΙ 

ἸΠιδσταν]ο Ίοσο ἆχο:. ΕΠομ[η. 
1550. Όαυμα δ ἦν αἴφνης ὁρῶν'] Αἴφνηε 

Ἠαδεί Ἐυτηαίμῖας ἆθ Τ5πηοηῖα οί Τ5πσπος 
Απιοημις ΠΤΙ. ρ. 509. Ἐιρίαία, αἆ ΤΠ. 
Ζ.. Ρ. 651, 16, 17. (495, 19, 14.) Ίτα- 
σα. Χ. π. 879. 1901. 39349. Ὀε]ο]. αἆ 
11. 1’. 500. ἨΕνυρίαίῃ. Ἠ. τ’. Ρ. 977, 26. 
(996, 41.) Οὰ. Θ’. ρ. 1695, 96. (504, 19.) 
Τ’. Ρ. 1467, 69. (197, 46.) Η’. Ρ. 12568. 
18. (Ίου ἵπ εᾱ. Ὦμ5. ἀοοςί.) «Έσορ. Εαυ. 
56. 40. ϱεἆ. Ἠιάς. οί νατ. Ἰεοι. ο ΥΓ, 
σος». Ταυ. 18. Βεμο]. ΥΠ]. αἆ ΤΠ. Ω’. 
605. 480. ἘῬ]απαά. Ὑπ. «δορ. Ρ. ὅ6, 
16. Ρον. 

Κάστην] Ὑαἰεκοπαωτίας κζστη Ιερεπάιτα 
Ῥυίαέ, Υεγδι 5αροτῖοχί ἀθ]είο. Ὀοά τοεία 
νυ]σαίαπα τεῖηοεί Ἠεαίμίας. Εἰετῖ επῖτα 
νὶκ ροΐθί, ια Ῥασργάος 1Π ἴρ5ο ΕοτΙοπά! ας- 
ἴα εαρῖίο γετδας {θιταπῃ ΙπςΗπαίο 5ἰαίοτῖῖ. 

24.5. 
1599, οὖκ οἵ δεν οὗ γης εἰσέδυ.] Έσο πμ] 

πημ{ο, νε] Ρτορίοτ ἴσιαά Ἠῖρρο]. 13245. ἵπ 
τε ΠΟΠ ἀΏ5Ιπα]11, οὐ κάτοιδ) ὅπου χ9ονός. 

14αγζ], 

“8 

ΦΙπηϊ]ίογ πιηίῖα5 Ώπο (ΟΡ4ἱρ. Οο1ο, 
Βορ]μος]οῖ πατταί, ἨΘΠΙΙΠΕΠΙ 5606 {ο 
(Ράῑρις γεποτῖέ, αὐτα επῖπι εναπιῇςςθ, 

Μορῄῃ. 
12857. Βοῷ 2 ἱερός,] Τία Ἱεσεπάιπι. Οοπ- 

{εγ Τοη. 12145. ῬιρρΙ. 584, 1050. 3ςοῃ. 
ΤΠοΡ. 464. 1ΡΗ. Αι]. 608. 678. (Υυ]σο 
ἱερεύ.) ΆῬον. . 

ἨΗεαίῃμ. ]εσῖ ]αδρεί {ρεὺς, αἱ υτίείαχ αΏα- 
Ῥαριις ἵη 5δοοµηάα 5οἆθ. 16ο]. 

ἐπήχιησε, τερείεραί «Ἰαπποτοπ. Πορ. 
1286. ἑρωμένη πίστις παρῆν.] Εδοθτατη ϱχ 

66Ώδιι ἑρωμένου. ΤΩῖγαπι οδί Ἠ]]άΠὸ ΤΠΕΠ- 
ἄοπεπα αὖ εὐΠοπΏιας {αείαπι ϱ5δο Ἠα]ας 
]εοεῖ]οπῖ5, παπα ἵπ Α]άϊΐπα Ῥοδίοα Ιπγεπῖ, 
εί νεΓΙδΒΙΤΩΔΤΗ Ῥιήο. Ἠεϊκκίας πποηεί Πτα 
τοσίο ο556 1Π νο. εάΙ. Ἐταραςμίαπα. Λ{αγη. 

Φάσμα, οὖγε πίστις, μη” ὁρωμένου παρῇν. 
Ἡ. Ῥ. βρρΙ. Ῥταί. αἆ ἨΠεειῦ. Ρ. εἰκχ. 

βγ1. 
1286. 55. ὀρωμίνη] Έσο ποπ ἀμρίίο ος 

Ἐτυβασλμίαπα εί Αἰάῑπα επι Ἠεϊρκίο, 
Ματκ]απάο, αίᾳαο Ἠεαιμίο τεεῖροτε ὅρω- 
μένουν. Ἐο 1ρ5ο 16ΠΠΡΟΤΕ, απο υΙάεραίιχ, 
Πάοπα αλ15 Ἠαῦεγο που Ῥοίΐσταί, {πι τη]-- 
ΤΗΠΏ Ιπεχδροςίαίαππ(ιο εΓα. {ἰδεῖν---έαν 
5ο. κατὰ, νῖδυ παχῖτηα εί εχ]πιῖα αἀδρεςία. 
᾽Ασπαίρευ, εσί Ἱ. ᾱ. αΏδΙ σκαρίζειν, Ψυχ-οῤ- 
ῥαγεῖ», αιοᾶᾷ ἀῑσῖίις ἆο πποτιεπβρας, αιῖ 
Ῥα]ρίίαπί. Όιμπα {οίο Ἠοεςε Ἰοεό εοπ{. 
1ρΗ. Ταιγ. 96. 55. οί Τ8δ0. 55. Ὑ. Ψαππαπα 
Ἡ). Νεοπτόλεμος. ΑτΣίοίε]ε Ῥοδί. ο. 17. 
Ἠω]ας ]οοῖ παεπίοπεπα {εοῖί εί ατάβεῖαπα 
αροτή. Οὔ]ίθγ αἀἨιο πιοποτε Ἱσραί, ἵῃ 
εἀϊᾶοπο Πήρεῖεηαῖ ν. 1587. (1586.) εχεῖ- 
ἀϊδες νου. ἔκειτ. Πορ. 

1586. Ὄὸλαφος] Λάῑ Ὑατίπαπα ἵη γουε 
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Ἔλαφος γὰρ ἀσπαίρουσ᾽ ἐκ ιτ] ἐπὶ χθονὶν 
᾿Ιδεῖν μαγίστη, διαπρεπής σε τὴν θέα 
“Ἡς αίµωτι [βωμὸς ἐρῥαώνετ' “ὤρδην τής θεοῦ. 

Κὰν τῶδε Κάλγας, πῶς λωὸ γαίρων, ἔφη" 

1690 ᾿Ω τουδ᾽ ᾽Αγαιών κοίρανοι πομου στρατου, 1600 

“Ορᾶτε τήνδε θυσίαν, ἣν ἡ θεος 

Προῦθηκε Βωμίαν, ἔλαφον ὀρειδρόµιον; 

Ἐοηῖπα οοἵνα Ρρα]ρίίαης Ίαεεραί ἵη {ειτα, 

ἹΠασῖπηα νῖδα, εἰ οχ]τηῖα 5ρεσῖο, 

Ου]α5 ςαπσιιῖς ατῖς ἄεαξ αἀ5ρετοεδαίασς απάίαιε αὈιιπάς, 

ἜΤαπς απαπίο σαμἀϊο Οαἱοπαπίοια ἀῑχῖ55ε ῬΡυία», 

1590 Ο ἁισος εοπαπηαπῖς Ἠι]ας εχοτοῖέας 6ταΟΟΓΙΠΗ, 

γ]άᾷειῖς Ἠαπο αἆ ατα, αααπι ᾳεα 

ΟΡιαῇε, οδείαπα, «θεγαπι ποπίαΠατη 2 

Νεοπτόλεμος, 1. Ῥτοάσας. Ατὶβοίε]ος 
ΨΕΤΟ σσερὶ Ποιητικής, ο. 17. Πα]α5 1οεῖ πηε-- 
Ποπεπα {αοἷς, εἰ ατΠοῖαπα αρθτῖε. ιά. 
1ρῆΐσ. ἵπ Ταιγ. ν. 784. δις. αὈῖ τος Εσίι5 
οκρ] σεις. αἰπηῖ]ο αιϊά ἆο Ίσααςο 3. 
ΜΒοπρίυτα πιαπηοταπέ. ο «Ἱερμένα ἴέοτα 
Β]ία νὰ. Ἐδέπεταπα πορίταπη ν. 767. 

αΥέδ. 
1587. διαπρε πὴς] ὨὈϊοίέατ ἆξ εχίετΏα ΓΟΥ- 

τα Ἰηδϊσηϊ οί Ῥα]ορηϊαιάῖηο, Πορῄ. 
1688; Ἡς αἵκπωσι βωμιὸς ῥαίνετ᾽ ἄρδην σης 

Θεου. ] Σκετρ]ατία οπηπῖα, απαπέπη 5610, 
Ἠαῦοπέ ἐῤῥαίνετ, Έσο ἰοίππα νεΓδαπα οῦ 
τημ]ία5 ταίῖοηΏες, νο) εἶας 5α5ρεσίπα Ἠαῦεο. 
Οοπ]εοίυτα», απ 9ἶπε ἨΙΠΙΘΓΟ 6556 Ρος- 
επί, Ῥαγυπα Υαιετο Ἠῖο πηΒῖ νΙάθΏΒα: 
αΠοπαῖη ]1εοί Ῥο556ί, ΄Ἡς αἷμα βωμὸν ῥαῖνεν 
ἄρδην σῆς Θεου, ΡΤΟ ἔῤῥαινεν: νο], Ἡς βωμεὸς 

αἵματι ῥωίνεσ᾽ ἄρδην σῆς Θεοῦ. Φ6ᾷ 5ΡιΙΓΙΤΙΤΏ 

Ῥυΐο. αγ. 
Ῥτο ἐῤῥαίνετ Ῥατηεδίας ῥαΐνετ, ας- 

πηθη{Ο, τί 1ρ5ε Ρτοβίρθίις, 5αρ]αίο. Θεά 
νοσθοτ, πο οτἰ1εῖ εὲ αἀσππεπίππα αὐῇςεί ϱἳ 
απαραξξίατω οοιμάαπα 5θάσπι ουβποτε 1ῃ 
οοἆεπα γογςιι παῖπιις ραίϊθηίΐου εταπ{. ἵΙα- 
πα Ισίεατ οΠω ῬϊθγςΟΠΟ ῥωίνετ) ΡΤΟ ῥαίνε- 
σαι αεοῖρετε, το]αια αιέδπα οἷς Ίεσςγε: 

ᾗς αἶμα βωιοῖς ῥωΐνετ᾽ ἄρδην τῆς εοῦν 

Ἐ]εσαπίεχ ἀῑεῖίιχ αἷμα βωμοῖς ῥαΐνεται ΡΤΟ 
βωμὸς αἵματι ῥαΐνεται.  ΝΙάε αἆ ΤρΗἱ6. ἵπ 

Ται5, ὅ. 227. ισα. 
Ἶς αἵματι βυμὸς ῥαίνετ) ἄρδην σης 9εον»] 

Ῥαΐνετο ΡΥΟ ἐῤῥαίνετο Ῥοδ[ῖεο οί Τοπῖες, 5υῦ- 
Ἰαΐο Ιποτεππθηίο: εέ Ἆος πιοάο Υθιδς 5ἳὶ 
εοπρταρῖί, απ, τείοπίο ααφτηθηΐο, αάἆΏις 

τηῖςογο Ἰαῦοταραί. ἎΝεο Ὠαροτέας τοοίο 
σαηαβαί Ἰεσεπάο, Ἡς ῥαίνετ) ἄρδην αἵματι 
βωμιὸς 9εξ. Ἀαγπες. 

Πσαίμ. τες (εξ: 

Ἡς αἵμωτ' ἄρδην βωιεὸς ἐῤῥωίνετο εοῦ. 

Ῥϊετεοπ, Ρ. 61. αἀπιοάυπη ἀιρτίαπίοτ οοἩ- 
ῆοῖς: 

Αίμωτι δὲ βωμὸς ῥωήνετ' ἄρδην τῆς «εοῦ. 

ῥαΐνετ) ΡΤΟ ῥαΐνεται οἵἵατη ΒίταςΏαη. Απ. 
Οσ. Ρ. 150. 5οτὈί δεί. Ῥοεί. 

ἄρλην,] Παντελώς. Ἀο]ο]. Ῥμαπῃ, 1696. 
ΒΟΠΟΙ. Ας. 694. ἀατῖναί αὓ αἴρεν αίηιο 
τηοΏεί Ῥτορτῖε ἄρδην 605 Ἱ. 4. Φοράδη». 
Οαἵ ποπ Ία πησπέοπα Ἠΐς ἱπουχτίε Ἠθεοτῖα 
Τςααςῖ, ου]ς ἵπ Ίουσπῃ, ουπα Ιπηπιο]αγί ἆο- 
Ῥεραί, 5υῦ5Πέα ές ο-5α ἀῑοϊεατ ατίος οογπῖ- 
Ρας Ἱπίατ ἀιππδίάπ Ἠσγθῃς, ἆπεπι Α0γα- 

Ἠαπαα5 ρτο βΙο Ίοο οὔογεραι2 «εηπες. 
ο πσας1δ. Πορ/π.. 

1589. Κάλχας, πῶς δοκεῖς; χαίρων ἔφη] 
Τε]ονῖ Ιπίθιτοσ. Ῥο5ί δ22εῖ, Ῥιαευπίθ 
πηασΏο πηασῖςίτο ΗοτηκτοτΏιιςῖο αἱ Τμοῖση. 
ΧΕΕΥΟΠΙ. Ρ. 415. Πώς δοκεῖς χαΐρων Ε5ί 
δΊίΠΙΠΊΟ παιμαϊίο α[[εοίι. «Μαν. 

Τπἱοιτοσαπᾶΐ Ποίαπη Ρο5ὲ πῶς δονεῖε ἀ9- 
Ἱεπάαπα 6556, ἀοσαί εἰϊαπι Ὦγ. αἆ Ατὶςε, 
Έ]ας, Τ49. εί πῶς δοκεῖς ςἹπιρ]ϊοϊίεν να]θγε 
λίαν. Λες. 

15859. 5. πῶς-- χαίρων απαπίο ραμάϊο 
Ρογίηςυ», Έσο ΥΝ. Ὦ Ὀ. ἵπ έθχία 5οηι]- 
έας θυπη. ΘἰπηΙ ἔογο ταοπε ΑΤΙςΙΟΡΕ. 
ΒαΠ. Υ. δ4. πθος τὴν καρδίαν ἐπάσαξε, πῶς 
οἴει σφόδρω: Κοίρανοι αΠΡὶ ἄνακσες, ἡγεμώ- 
νε. Κοινοῦ οοη]αποΙ. Πομβη. 

1591. Όρδτε τήνδε Αυσίαν,] “ Οἰαιάϊςαί 
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ό / ͵ ζλ ” π ΄ 9 / 

αύτην μάλιστα τῆς κόρης ἀσπάζεται, 
ε Ν / Ἆ 2 ” ’ 

ὓς μὴ µιαίοι ωμον εὐγενεῖ Φόνῳ' 
ε / 3 ”. 

1696 ΠἨδέως τε τοῦτ ἐδέξατο, καὶ πλοῦν οὔριον 1605 

Δίδωσω ἡμω, Ἰλίου τ' ἐπιδρομάς. 
Ί]ρος σαυτα πᾶς τις 9άρσος αἱρε ναυξώτης, 

Χώρει τε πρὸς ναῦν' ὡς ἡμέρῳ σῇδε δεῖ, 

Λιπόνσας ἡμᾶς Αὐλίδος κοίλους μυχοὺς, 

Ἠαπε ππαρῖς αὐαπα ριε]]απι ἀϊσπαία, 

Νε εοπίαπαῖηθέ αχατα οσεἀθ σθηΘΤΟΞΕ : 

1595 Τρεπίεταιε Ίος αεεερῖέ, 6ἐ 5εειηάαπα παν]ραἴοηοπα 

ΤαΡίε ποῦῖς, δέ Τ11 1πναξΙΟΠΟΘΠΗΙ, 

Ωµαπαοβτεπα ΟΠηΠ6ς «]αςρῖοῖ πη]]] {ος ςιιτηϊέε αΠΊπηος, 

Έτ ἴτε αἆ παγε5: αΙ1ρρο οροτίθί Ίος ἀῑθε 

Νο το]οᾶς Αι]ιάϊς οαγίς τεςβςδίβι15, 

ηΘίΓΗΠΗ, «ουσία οπῖπι Ῥπίπιαπι οοττῖρί{. 
Έοτσαπ Ἱαρῖ Ῥοίροί Ὁρῶτε δὴ τήνδε Δυσίαν, 
ἦν ἡ Θεός” Ἠεαίῆας. ἸΤμεσῖ α4ποηαθ 
Ροΐεςί, Ὁρᾶτε «υσίαν τήνΣε: φαύσην ἡ Θεὸς 

Ττροῦ9ηκε, δτο. εί α.ῖς {οτίο τηοᾶ[ς, οπωπ]- 
Ῥα5 Ἰποθγίῖ, ὮΈΒΓΟ µιαίνοι (ν. 1594.) Αἱά. 
εἰ 0ο. ΑΔ. µιανο. Ἑ. µιανη, Ἡϊ κερδάνης, 

«55ορΠοεΙ. Α]αο. 107. Ματ. 
1, αροταί Ἠα]α5 νεγδιι5 τηθίτΗΠη, ου] 5:ς- 

ευττεπάυτη {οτίο Ἰοσοπάο: 

ὁρῶτε τήνδε βωμίανο ἥν ἡ «}εὸς 

πρού.)ηχε αυσίων, ἔλαφον οὐρεσιδεόμιον. 

Μιας. 
15932. ὀρειδρύμον,] ΑΕΙ ὀρεινόμον, ὄρειον ΥΟ- 

σαπί, αιῖ 1Π πηοπΏΡρι5 ΥοΓ58έΣ 5. υἶν]ε. 
Ηορῇη. 

1595. μάλιστα] Ῥοπϊ νΙἀείαχ Ῥτο µζλ- 
λο», μέ Αρο]]οη, Ἠμοά. 1ΤΙ. ν. 91. 

πίαοιτό χεν ὕμμι μάλιστα, 

"Η ἐμοί. 
14{μ55. 

Ταύσην µάλισσα σΏς κόρης ἄσπάζεται,] 

γε] μάλιστα ἀνσὶ σοῦ μᾶλλον, αἱ Ῥτοᾶσιις 
αἴέ, νε] οεγίο σὸ ἀντὶ 5αραιάϊέαχ αἆ σᾳς κό- 
ϱης. «Ἀαγπες. 

ῬίτιςΠίπ. Απ. Οχ. Ρ. 151. νετ Ίοσαπα 
νυ]έ: Ἠσας ρτᾶ Ῥιε]]α οοπίεπία εδ. Ἠεε]. 

σἩς κόρης Ίπ εοηδίαςΏοπε απσεπάυπα 
ΕΠΙ φόνω: ὡς μὴ µιαίνοι βωμὸν εὖγενει φόνῳ 
σης κόρη. ΈΌυτα αα]εεῖο, αµαπι {αεῖ]ο 
1ρ8ί Εμἱς5εί ονΙίατς, Π]ςΙ Ῥτο ραχνο ἀισίςδεί 
5αχα 5ραϊρετο. Πορ]. 

ἀσπάζεσθαι ΠΟΠ ἴ8πι ασ 5α]ιίατο, απι- 
Ρ]εοίῖ, ᾳπαπι ἀΠ]σεγε, ΡΓΕΡΓΕΙΥΘ Ἡ. Ἱ. «όνῳ 
Ἠεϊδκίις Ἰωπρῖε οτι κόρπε, 018 5απθ 

δεᾶ αυ]άπί 5)- ἀἆυτα ε55εί οοηςίγυςίῖο. 

Ιπίε]]]σαπιας κόρης οἳ Ἰ]αά αἰέθτυτ οσα 
μάλιστα (ἀνσὶ) εοηδίσααπηας2 Πορ. 

1590. 'Ἡδέως σε σοῦτ᾽ ἰδέζατο, καὶ πλοῦν 
οὐριον] Ῥίεισοπυς Ὑογῖκίτη. Ῥ. 66. οοπ]]- 
ος, ἐδέζατο, σπλοῦν σ᾿ οὔριον. 1,εσὶ θίΙαΠ 

Ροίΐθςί, ἐδέχετο, καὶ πλοῦν. Ματ. 

Ῥ]ετεοπις, [Ῥ. 66. δί ροςί επι Ἠεαίμ.] 
ης απηαρωςίας 1π αιτία 5εἆθ εἴί, Θ6ΙΠΕΠ- 
ἀαπάπτα ρυίαί: ἐδέζατο, πλᾶν π᾿ οὔριον. 
Ῥοϊμῖί οεῖαπα ἐδέχετο, καὶ πλ ᾶν--- πποπεπίθ 
ἸΜατκ]απάο. ἨΜιςσ. 

Ίσπο πο ΠιιΏςΙ, 5εᾷ Οαἰεπαπίῖς αἆπας 
νοτρα 6556 οσίιεπάϊί Ῥτεν. Ἀαπι πωηοῖο 
αἴρισταί Έτυππσας, Λεεῖς 

Ώε ν. οὔριος ν. αἆ ν. 952. ΒΗΡΤΑ ν. 
995. οἱ 559. Ἱτρ]ῖοϊίοι αἀρτοῖ σσλΏν ἔσεσ- 
δα. ἨΠορβη. 

1596. Ἰλίου α᾿ ἔπιδρομά,.] ᾿Ἐπιδρομη, 
ἔφοδος, ἁρπαγὴ, ἐπίβασι. Πεσγε]ε 

ἐσιδρομὴ, Έφοδος (80εβ5515.) ἁρπαγὴ, ἐπί- 
βασις (Ἰπναδίο.) ἨεςγεΠ. Ἔτο εο 51ρτα ν. 
99. ἀϊοεῦαίιαχ κατασφαγαὶ Φρνγώῶ», οο]]. 
1378. τΏί ᾳυόρµος ναὦν ῬΤΟ Ὠοδίτο σλξς 

οὔριος Ιεσίέατ. Ἠορ/. 

1597. ὥσσε δεῖ σῇδ᾽ ἡμέρᾳ.] Ἠαε εδί εοΠ- 
Πεσίατα Ὠιροχί. Ὑείας Ἰεοίο εδ, ὡς 
ἡμέρᾳ σᾖδε δὲ, ἈΘεα]ῖσετ, ἡμέρα γὰρ σῇδε 

δεῖ: 6ί αἰῑια5 Ροίρδι οοπ]ῖσθτε, δε γὰρ ἓν 
σῇδ ἡμέρῳ αως, ὦ: 2έον σῇδ ἡμέρᾳ' Ἀ]ῖος, 
ὧς ἓν ἤματι σῷδε δε α]ῑας {οτίαρςε αἰῑίστ. 
Ἰποθτίς ΟΙΩΠ65. Το 58η5υ ἀμοίίατ ποη 
Ῥοΐίε5ί. Ματκῖ. 

Ἐοείε ]αάϊσαι Τγτν]ή(έας, αἷρε εἰ χιώρει 
τηοᾶί ἱππρεταβνϊ 6556. «6 (0αἱε]ας 5ο]οςῖ,) 
νι ἀοοίῖςςῖπαι νετρα φαπῖ, “ὁ ουτ ΡΙῖῃ- 
οἴρος Ῥηῖμς αἰ]οσιας ο5βοῖ, Ἠΐς γετρίς αἆ 
να]σας (τασοταπα οἵδοπετα οοπγοτἰ.”' 
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1610 

Κατηνρακώ»η ὺμ εν Ἡφαίστου Φλογὶ, 
Τὰ απρόσφορ ηῦξα», ὡς τύχοι νόστου στρατός: 
Πέμπει δ ᾽Αγαμέμνων µ ὥστε σει φράσαι τάδε, 
Λέγειυ 3 ὁποίας ἐν 9εῶν μοίρας κυρεῖ, 

1605 Καὶ δὀἕαν ἔσχεν ἄφδιτον καθ Ἑλλάδα. 1615 
2 ἃ λ Δ ΔΝ λ ΄ω ] αἱ ὢ ’ 

Έγω παρων δε, καὶ το πρὰγµ ὀρων, λεγὼ, 

1600 Ττα]ίοστο Ίπατε Έσειπῃ. ῬοδίαιπαΏα Υοχο {οί 

γ]οῖπια οοπαὈιιδία ο5ε η γι]σαπῖ Ώαπιπια, 

Ἐτοεαίιι5 ε5ί σαοεγἆος εοΏπστια, πί εκετεῖέας εοηδεαιιετοίασ τοζἹέπι. 

ΜΠΩΠί αιίθπῃ πῃε Ασατπσπιποη, αἱ 40ἵ Ἠσο ΙπάΙςεπη, 

Τε ἀϊσαπι, απαίε {ΑΠ παεία5 5ἳς οκ ἀῑς, 

1605 Εντ αἱ ἸαῦὈεαί σ]οτίαπα Ἱπηππογία]επα ἴἵπ Οταεῖα. 

Έσο νετο, ααῖ αι], εί τεπι νἷά!], ἀῑσο ΠΡ1 Ίαςς, 

Αάάο, ποπαΙΠβΕΙνΙπῃα ναυβώσης Ἠυῖο Ἱτ- 
ἱετρτεία]οπῖ ποπ οὐδίατα. Ὑτδ. ϕἨπείά, 
ΧΙ. ν. 464. 

Ἐαυ]ίθς Ἰήθεξαρις Τη αγγηϊ5. 

Εὲ ομπη ἔταίτε (οτας ]αΗ5 ἀϊβαπα]έε σαπιρῖς. 
Μ{μ55. 

Ἠεαί]. Ἱεσῖε Αὖρει ναυβάτης, ΠΔΠΙ εἳ Ἆος 
εἰ χωρεῖ ἵΘΠΠΡΟΤΟ Ῥτεβεεηίϊ ροπῖ» 5εἀ 1ίὰ 
Ίαπι Ῥ]εις. Ὑπετῖς. Ῥ. 60. «Ἠεοῖ. 

1598. Χώρει] Ἱπιρετέρεᾶ (επροτίς Ῥτο 
ἐχώρει, Ἡὲ αἷρε Ῥτο ᾖρε, πποβίαιε 5υρ]αίο 
Αασπηθηίο; αμ8τθ ποη εχαί, αἱ Ὀαροτίυς 
επιαπάατεί 1π χωρε, ιί ε5εί Ῥγῶσεπ(ῖς 
{επροτῖ. Ἠεείε αιίοπ πάσης 1]]ε νῖτ 
τε]εεῖί, ααοά Ῥτῖας οὑηπρταί, (ὡς ἡμέρα 
σῇδε δεῖ) εί Ἰεσῖι, ὥστε δεῖ σῇδ' ἡμέρα. 9εᾶ- 
Ἠσετ, τί νετευῖ πιεάστείυτ, ]εσεῦαί, ἡμέρα 
γὰρ σῇδε δεῖ, 6.ᾳπε «οπιπποᾶ 5 γθγςυ5, 56 
5οηρίοσυπΏ γεςίϊσία ΏΟΏ ἆαυθ ΟΌδεγναης, 

3αγπες. 
ὧς ἡμέρῳ τᾷδε δε] Μείτο 5ιοοιτεῃ- 

ἆαπι Ἰεσεπάο: ἡμέρας ὧς σῆσδε δε. Αά 
{επιρας ἀεβπ]επάμτη (Οταροί {ετε 56ΠΙΡΟΣ 
σεπ]ῖνο υξαπίατ. γἷά. Ότεςί,. 1910. 85ορΗ. 
Αάο. 287. ε]ιδᾶ. Ἐ]εοι. 700. Νοςιαὶ 
Ἐ]εεί. 90. Μις. 

Ῥατηερῖας χώρει θ6ὲ αἷρε Ῥτο Ἱπρετέροίο 
1ΘΠηροΓε ζρε εί ἐχώρει αεοθρῖέ, Ἠαιιά ἁωδίο 
ἀεεερέι5 ποπηϊπα(ῖνο ναυβάση:. Ταπς Ἠσεο 
γετρα εδ5επέ Ὠιπίϊ 5ιςςθἜςΙπη οταεϊοπῖς 
0αἱελαπεῖς --- επαγταπἰῖς, 5ο Έτιπισεας 
4ποφμε αεοοθβρῖί Ἐσο νετο σπα αΏ Ἱπῖ- 
Πο Ῥυίαβαπι, γετΏα Ἠσρο ε5οο Ορ]ομαπες 
τηϊ]ίος Ἆος οπιῖπο Εαμσίο οχοϊέαπεῖς, αποπι- 
αἀπιοάμπα γ]άεο Ἠαπς Ίοουμπα {πίοΙ]οοέατα 

ε55ο α Τγτππίήο οί Μιβδσιανίο, ηθς ΠΟΠ 
ἘΚοεμ]ετο αίᾳαο Ἐτεγνορίο ἵπ υετδιοπίρας. 
Οαἶείας πΙπαίτωτα, «ατα ϱΥϊποῖρες Ῥτῖις αἱ- 
Ἰοσυίας εδ5εί ν. 1590 --- 1596. Ἠϊς νετοῖς 
ν. 1597 ---160Ο. αἆ νι]σις (τασςοχιπα 
οταίΙοΏηεπα οοηνετάτ. Ἀεαιε γετο οὐδίαί 
ποπηϊπβ ενας ναυβώτης Ῥτο Υοσαεϊνο Ῥορ- 
15. δὶο οπῖπα ὙΠτσῖ]. ἆϊπ, ΧΙ. 464, οἱ 
αΏβῖ,  Πορῄβα. 

1599. 55. µύχιι (ν. αἆ ν. 660.) γοαῃ- 
{0 κοίλοι, αϊ ϱἳ αἩδι, Απάτοπι, 1954. οἳ 
Ττοαάἆ. 84. οἶδμα Ν. αἆ ν. 704. κατην- 
Ὀρακώςη Νοδίτωπα: ἆα ἄας ΟΡ/2Υ σι Κολιε 
υετύτατιπέ τυαῦ. «Ὀλογὶ 'Ἠφαίστου. Ῥεθρε 
"Ἠφαιστος Ῥτο 1ρ5ο ἴσπε Ροπίτασ, απία Ὠο- 
Ἡ5 Ισηῖς οτεἀεραίιτ. ῥΦΒῖο Βορ]μοες]. Αη- 
ασ. 125. Τιρόσφορα Βατηεδίας οτί «ὐπ- 
Αγια. ποόσφορον οδί ιι{116, οοπιπιοάπι. Μὶς 
Φαρρῆς. 969. ἾΤπ Ττοαά. 905. ορροπῖέυχ 
ἐχλδρόν δὶο Φορμοσ]. (Εά. Οοἱ. 1774. 
νόσσου 5ο. Τε]]εῖ. ΠΗορῇη. 

1605. 0ο. Α. Ῥτο φράσαι ἨαῦὈεί φρα- 
σειν' ααοᾶ γυ]έ φράζειν ορίπος, αέ λέγειν. 
Ῥτο Δύπης γ ἀφαίρε, Ἰάεπι, ὃδ αφαιρει, 
Ρτουί εἀϊάϊε Βατπεσίας, αυ γατα 1609. 
ἀεάΤέ βροτοῖς, οµπα Ἰπ Ἐάῑε. Φἷέ βροοῖσι. 
ο υίααιε πααίαίῖοπε 5ἶ]εί. Ἰ{αγκί. 

1606. 55. ἄφθιτον 5υρτα ν. 150. ἃ σε μὴ 
λίπη. ᾽Αϕίπσατο ανο]ανῖε. ΦΙποϊ]1 ἔεγο ΤΏΟ-- 
4ο πυπᾶας πποτίεπα ΟΡ41ρΊ τείοτεῃς (Θορη. 
ἄῑά. Οοἱ. 1661.) φαβρίσαίας: ἀλλ ἤ σις 
ἔκ εῶν πομπὸς ----οἵο. Ἐοάσπα πιοάο Πτε- 
τος 5αστ Ἰοᾳαυπίέας, «τα ἆθ παοτίθ Ἠοπη- 
ης ΦΕΓΠΙΟ Ε5ί, 4ο 4ὐΟ φιιοπιοᾷο Ῥετίεγίῖ, 
ΏΟΠ οομδίαί, Ὠπάε ἆε Ἡοποςμο (Ο9η, ν. 
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Ἡ ταῖς σαφως σοι πρὸς «γεοὺς ἀφίπτατο. 

Λύπης ὃ ἀφαίρει, μαὶ πὀσει πάρες γόλον. 
η] Ν/ ΔΝ ” Ν - Αν 

Απροσθόμητα δε (ῥροτοῖς τῶ τῶν εὼν 

1610 Σώζουσί 9 οὓς Φιλουση) Ίμαρ γὰρ τόδε 
ορ εἴ δεν αὶ (9λέπουσαν παῖδα σήν. 
ΧΟ. Ὃς ἤδομαί τοι ταυτ ἀκούσως ἀφφγέλου. 

.- . - Δ / [ο] / 

Ζῶν ὃ εν «εοῖσε σον μένει φράζει τέκος. 
Ὁ ” - ευ Ζ ΚΛ. Ω παῖ, «εών του λέμμα γέγονας : 

Ἐπία πια Ραίατα αἆ ἆθος ανο]ανΙί. 

Αιίεγ Ισίταχ ἀο]οτοτη, οί χοπαϊεέο Ιπάϊσπαίίοποπα αἆγοειδας πιατῖσατη, 

Ἰπορίπα οπῖτη τηοχία]θας αοοἰάιι{ Γαία ἆθοζτη : 

Ι610 Ἐέ 5οτναηί 605, 4ος αππαπέε: Πῖο οπῖπα ἄῑες 

γάϊε τποτίπατα, οί νΊναηα ἑάαπα ΠΠαπη. 

6ο. Ὃαατη σου έιια οα.1δα, αιάῖεης ἴδία α ΠΠςΙο, 

ἨὝΊναπι θΩΙπῃ Ι1Πίογ ἆθος έααπα Η]ίαπα ππαποχο ἀῑοῖε, 

(ν. Ο Αῑῑα, ειι]ας ἀεὶ {ατίατα ο5 Γασία 

24.) ἀῑοίσις, Ώειπα ΕΙΤΩ 5ατησῖςσο, αίηυο 
9 Ἐεσ. Ἡ. 9. Ίάεπι ἆε Εἰα. ἈΝΗΗΙ αιά 
νἰάειαχ Ἠϊς ]οοῖς Ιπάϊσατι, ΠῖςΙ Ὦος νΙΓΟΡ 
οὐ][ῖςςο 5ο4 Ίοσμπῃ οί σεπι5 τωογῖς ποπῖηΙ 
1πποίμῖθ. ΟὨιιοά οπῖπι Ἐλ]ίδα νιάσταί, 
ΡΙαπίασῖο αἀθοπίροπάωπῃ αίᾳ1ε Ἠαιιὰ ἀαδία 
Έμας Εα]πιῖηπς {αοές οδέ ΙΠπ{ίεγ {(οηΙίπιια νο- 
Ἠεπιεπᾶα, ααοά οὐ]έος ποίαπά πα. ΟπηΠΙπο 
ΏΟΠ 5αρετῆια οί οὈδοετναίίο, Ῥταπααέατατη 
βίᾳιο τοροπίΠατη πηοΓί6Πα αῦ οπηπίρα5 Γεγο 
σεηΏῦις Ρεϊςεῖ Ῥχο δίσπο ἀῑνιπϊ {αγοτῖς οί 
Ῥταππῖο Ρϊεῖαιϊς οχῖπῖα» Παδιίαπα Εα1ςρο. 
γιάο Ῥ]υτα οχεπηρία ἵπ ἀῑδεεγίαοπο ηΟ5- 
πα ἆε (Πάρο (οἶοπεο ἵπ Λ{αρασίι Πῖγ 
δο]μι]ε]γεν, οτι. 11. Ῥ. Ι. Ῥ. 190. εα. 
6αίάπρ. 1794. µΝΒεπίεπέῖαπα Ἰαης ῬΙΟ- 
Ρατε Ἱορί ε ΤΗΡ. Βαρίεπι. ΤΝ. 14. ᾖ)ςοβίη. 
1η ΑχΙοςΗ. ς. 9, 10. Ῥ]αατ. ΒαοςἩ. ΤΥ. 7, 
18. Ἠονή. 

1607. 'Ἡ παῖς σαφῶς σοι πρὸς Φεὼς ἀφίπ- 
πατο. ] Ωποπηοάο 1ρΗϊσεπία α Ὠίαπα 5ΙΓ- 
τερία οί, ει ἵπ αυτος ἀεροτίαία, νἰά. 
Ἐιτίρ. ἵπ Ἐαθι]α 5οᾳπεπ. Οωἵη οἴῖαπα 
Απίοπϊπϊ ΤΑ0οτα]ῖς ἈΝΤείαπποτρΗ. ο. 97. 
υρί εί Τηεκεῖ ος Ἠε]επα ΒΙία ἀῑείας, (αί 
οὐδοεγνανίπαας 5αρτα γ. 90.) ος εκ ΤΓαυτῖς 
η Ἱηι]ατα Τθιςαπ αηδ]αία, ὨὈϊναφαα 
ζαεία οί Λο παρία, ποτηῖπε Ιπ Οτεῖ]ο- 
οἩίατω ΟΟΏΝΥΘΥΕΟ, Ἅ«ᾖαγπι6δ. 

1608. απόσει] Λάνειεας πιαπέαπα ο. ν. 
1454. Βεηίρη[ῖᾶ νογςδας 1609. ει αΏδί τοοιΙχ-- 
τι θραά Ττασῖσος. ὶς Ἠδοά, ν. 1413. 55. 

«ο]]. 1250. 1. 484. 
βλέπουσαν, ζώσαν. Ὑ. 5Ἡρτᾶ αἆ ν. 1981. 

Πορ[ι. 
1611. Θανᾶσαν εἷδε καὶ βλέπουσαν] Βλί- 

πουσαν ῬΤΟ ζώσαν. Ὑἱά. αασ Νο αἆ β1ρ- 
Ρ]ῖοςς, ν. 89. εί Ώα]ας Ταρυ]. ν. 484. 

Βαγπεδ. 
1614. Ἐοχίε, ”Ω παῖ, Θεῶν τοῦ κλέρμα 

σὺ γέγονας:] ἵ τι 5 απαραςιι. Ὑυ]σο 
ἀθθρι σύ. σοὺ θδ5ί σίνο. Θεῶν εδ υπ]ως 
Υαῦ. Ματ. 

Φεῶν σΏ] Τίνος νεῶν; «ΆΈατγπερ. 
σΏν σίνος ] Ὑ[α]ο Ρος σου, αί οί οἩ- 

εΠάσεαπα, αιιοᾶ ει Βαιῖοτῖο ρἱαουε. 
ΠΜοΡ/ῃ. 

1615. πώς δὲ φῶ 7] Φοτιρεπάμτω ΟΡΙΠΟΣ 
καὶ (νε] δή, 5εᾷ καὶ ΡΟΠΗΦ) Ῥτο δὲ, ααοᾶ 
ΏΟΠ θδί απαρεβ5ήσιτη. φιμοπιοάο εἰίαπι επἰκί- 
ἴπιαῦο ὃ εχΙσΙπιΒΡοΠε /ο5 δΕΤΊΠΟΠΕΝ [οίος 
6556, μέ, ὅτο, 2 Καὶ ος δὲ 5εερίρεἴπηε οοπῃ - 
πηίαπίατ. Ῥοπο ποίατα Ιπίειτος. Ῥο5έ 
παυσαίµαν, Υ. 1617. Παραμυβείσθαι 4Πι- 
Ρίσυττα νἰάρίατ, πααπα ἀεείρετε ΑΠ 60Ί50- 
Ιαν. Ματ]. 

1,εσεπάυπα ρυίο: 

πῶς δ᾽ ἐ φῶ 

παταμυ»εἴσ-αι τέσδε µώτην µύ»ου». 

Μιµσ. 

1616. Παραμυδεσθαι] Ἠεροίεπάσπι ασε 
φῶ. Ὥος ΠΙοάο: 
μυδεῖσθαι, εἴς. 

πώς φῶ: Μῶ) φῶ σαρα- 
ΒαγΠΕδ. 
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Παραμυ»εῖσναι τούσδε µάτην μύθους, 
Ὡς σου πένθους λυγροῦ παυσαίµων ; 

ΧΟ. Καὶ μὴν Αγαμέμνων στείγει, 
Τούσὸ αὐτὸς ἔγων σοι Φράζεω ύψους. 

1690 ΑΓ. Γύναι, Ὀυγατεὸς ὀλδιοι γωοίμεν ἂν, 
Ἔχει γὰρ ὄντως ἐν «)εοῖς ὁμιλίαν. 

Χρη δὲ σε, λαξοῦσαν τόνδε μόσχον εὐγενῇν 

1615 Ομποπβοἆο αρρε]]εια {ε3 απο πιοᾷο ἀϊσαπι ηοὮ 

Φο]ατῖ πιο {αἱ5ο Ἠος 56ΙΠΊΟΠΕς, 

Ότ αἱ Ἰασίας αῑδεας Πποπα {αοῖαπῃ, 

ὤιο. Αίπαῖ εί Ίρ5ς τοχ ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΠ γεπῖέ 

ῬἙαάσπι {191 ἀϊσέατγας Υοτῇοα. 

1630 «σα. Όχοι, ααοᾶ αἆ Β]απα αἰᾳπθέ, 5υηΏχα5 Όθαίἳ : 

Ἠαυεί οΠΙΠΠ νογθ ΟΟΠΞΟΓΕΙΙΠΑ 1Π{ί6Υ ἆεος, 

ΟΡοτίεί αιίθπα {6 αδειηρίο Ὠος {6πΠετο νΙπι]ο, Ογεσίε, 

Ἱαραμυ»εῖσθαι 5ο. φῶ. μώτην αἆ παρα- 
μυ». τεεγοπάµτι. Οιίά ἀἰσαπιὸ Άιηι 
(ἀϊςαπα) [γιιδίγα 19506 δΕΥΊΠΟΤΙ65 αιιέ παγτα- 
ἐἶοτιέδ οοπιδο]ατιάἱ ιοί εαιδα ]πσί ὁ παρα- 
μυ»εῖσθαι έ παρηγορεῖν εδ αἰ]οφι,. Ἀ8εά 
Ἰεσίίατ 4αοᾳιθ Ῥτο οοπδοίαγί πε Ἡ. Ἱ. Θα 
ααοσαε Όεπες. ΤχοἙά. 633. αἰος ραγεπέος 
αἰῑοφιιέ ἴπι Ἰιοέι ἄεοεί.  Ὁπάε αἰ]οοιίῖο 
ΟαιυἩ. ΧΧΧΙΣΧ. 5. Θμιατο 5Ίης ταῖοποα 
Ῥεπι]εῖως ἵπ Ἠοτας. Ἐροά. ΧΤΙΠΙ. 18. ἵπ- 
8ΕΙ6Ιε νο]ι]ί εορα]απα εί απίε Υος, αἰἰοφιἶ5, 
απεπα Ῥ]ατες αίηιε πιροιτίπε ἈΝΠςομῖας 
πιεις 1Π Τογζεδιισεπ. 1ἴδεγ αἱ Κἰακδίδολετι 
Οἰελίεν ἄεν Πωππεγ, Ἑ. ΠΠ. Ρ. 959. 5εαιαιᾶ 

δυαπί, Ιλιῤεία αἰζοφιία 5απί Οταςῖ γλυ- 
κεῖα παραμύθια. Ἠορ[α. 

1618. Ίμεσο, Καὶ μὴν ᾽Αγχμέμνων στεί- 
χι] Νοπ ἀωδίίο ααῑπ ΥοΣ, ἄναξ φετῖρία 

ὤναξ 
᾽Αγαμέμνω». 2ΓαγΜ!. 

1619. Τούσδ' αὐποὺ, ἔχων] Ορεπιε Ἠεα- 
εμας, Τούσδ αὐτὸς ἔχων. Λ{αγκΙ. 

Μείπί «1154 αὐτὸς τεοερὶ ΡΙΟ αὐτὸς, 
ααοά Ίαπι {εερταπέ Ἠσαιμῖιας αἴηαε Ματ]κ- 
Ἰαπάµ5. Ύειςας εσε απαραςβου» ἀῑπιείεν 
Ἠγρειτεαία]εσίας, πέ ες Ῥτοχίπια Ργας6- 
ἀεηίος. Ἠορί 

1690. Γύναι, Ἀυγατρὸς ἑ ἕνεκ) ὄλδιοι γενοί- 

μεθ) ἄν,] Οπιπῖπο αδερηίῖογ Ῥατποσίο, 5ς5- 
Ῥίσαπα Ἰδειά ἕνεκ 655ο αὖ αἰϊεπα ΠΠ. 

νιᾷ. αἆ 

{πετ 5Ἡρτα 

«/ 

εοπ]ρίιτΏ Εοτίς 6ωρτα ο ο, 
9 υγατρός. 

1ΡΗ. Ταατ. 1491. Μαν. 
Τύναι θυγατρὸς ἔνεκ ὄλβιοι γενσίµεθ ὤν, ] 

Αι Ῥοι. ΙΝ. 

Ἐοείο Ιςίιιά ἕνεκ) 6 {θσέιι ε]ϊερτείιγ. οὐνεκ 
οἱπηϊ]ίοι ἉΠηίοπο εκριπσεπ(ῖ ΤοΠ. 1560. 
οὐίοιπρετατωπί προ οἀϊίοτθς, Ρο. 

Τύναι, Φυγατρὸς ἕ ἐνεκ᾽ ὄλβιοι γτνοίµε»! ὄνι] 

Ίμεαε Ἱία ἵπ οπιπῖθις5 ἱπηργρρεῖς Ἠρτῖς 1ε- 
σαΐυτ, Ῥυίαῦατα αΠιαπάο, ἕνεκα Ὥπο ϱ 
πηαχσῖης Ιγγερδί55θ, απ ΠΠ οὗ ΥοϊδΗ5 1ς- 
(απαάϊίαίεπα φας εςσθί Π]]ιιά 5αραιμάϊτῖ: 
ἘαίθοΥ {βΠΙΘΏ, ΥΘΓΦΙΙΠΙ δίαΤΘ Ῥο55θ θίΙαπη 

σπα δνεκὴ, οἱ Ἱία πηρίαπαΙΣ: Τυναι-θυγα- 
σρος-ἔνεκ) λ-βιος-γενοιμες ἄν. «Ἰαγπες. 

Το ν. ὄλβιος γιά. Ῥραπ]Πστα. αἆ Ο0.1Η1τπο 
Ρ. 57. ΑΌτεςεῃ. αἆ Ἠ)5εμγ]. Ῥετς. 159. 

Μορ[. 
1691. ξ. Ἑστεσίαπι 5απ6 5ο]απα ἓν 

Θεοῖς ὁμιλίαν ἔχιειν, 4ποᾶ εί τε]σῖο (Πτὶςί]α- 
πα ποῬῖς οοπιπποπάαε. ιά. 1 Τηεδαί. 
ἵν. 18. Οτοςίεπι Ἡ. ]. γοςατῖ µόσχον νεα- 
γεν; ΏΕΙΠΟ παϊταδϊέατ, αῖ εορϊανετῖέ, 56ρα 
αάεο Ῥιε]]ας αὐπ]ίας ποπηϊηίθιις πόρτις, 
µόσχος, πώλος, οἵς. 6ὖ5ο Ἱηεὶσηϊία». Ψιά. 
ας «ωρτα οὐϊίος ποίανῖπιας αἆ ν. 940. 
Ἠεξγοβίή5: αόσχος, ἁπαλὸς, νέος. Ορᾶ--- 
εροείαίῖ αἆ ---ᾱ. 6. ραταί βρίσοραν 1η- 
{οπίις ο5. Πορ. 

1699. µόσχον εὐγενῖ)] Ἡ. Ε. ποπ, ̓ 
Ῥταῦ,. αἆ ἨεοειΡ. Ρ. εἰχίν. Ὀιωγπ. 

Τόνδε µόσχον γεαγενη] Ὀτεσίθτῃ αάμις 
Ἱηζαπίεπα Ιπίς]]]σίτ, 1 οἨ. Βτοάκδις, Μόσ- 
χος) ἁπαλὸς, νέο. Ἠεκγοῃ. Φος πώῶλος 
ταοσε εἰ Ῥυα]]ας Τιαῖπο ἆε αιιονῖς {επετο 
απ]πηα]σι]ο. «Άαγπεδ, 

Στρατὸς πρὸς πλᾶν ὁρᾷ] Τπίεπίυς εί. 
μ 2γοάὤ5, 

Ὁ 5 
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Στείχειν πρὸς οἴκους" ὡς στρατὸς πρὸς πλουν ὁρᾷ. 
Καὶ χαῖρε" χρόνια σἀμά σοι προσφδέγµατα 

1696 Τροίΐηδεν ἔσται. καὶ γένοιτό σοι καλώς. 16956 
Χο. Χαΐρων ᾿Ατρείδη, γῆν ἵκου Φρυγίαν, 
Καΐρων ὃ ἐπάνηκεν 

Κάλλιστά µοι σκυλ ἀπὸ Τροίας ελών. 

Ίχο ἀοπιππα: οπῖα οχεγοῖέας δρεείαί αἆ πανϊσαοπεπι. 
Ἐέναιε. Ἑκ Ίοπσο Ιπίετνα]]ο ΗΡΙ α]]οφαῖα παρα 

1625 Ἐτιυτπί εχ Ττο]α, οί Ώοπο ΕΡ] αἳε, 

ιο. 6αμάεης, Αιπάα, γεηῖας ἐπ ἔεταπα Ῥήμχγσυπη : 
1,αίάδαιε τεᾶσας, 

Ῥορίηιατη εεροτῖς ρα] ολογγίπια δρο]ία εκ Ττο]α. 

16394. χρόνιώ γε σᾶμα σοι προσφθέγµατα] 1699. Ἡο νογα πηπ]ίαπα ρτάαπα νἱείοτ 

Γε ἀε]ονῖί Ῥατηορίής,. Ρον. ἀεροτίανίε. 4. Ἐλεσι. 6. Ηορ/α. 
Ἐοτιο ἀε]επάιμπα γε. Ἰ{ιςς. Ὦο νογβῖρας5, ΎᾳἩος ος Ἐιπρ. Τρµς. 
Ώε Ίδια γ. χρόνος ν. αἆ ν. 1099. ϐἱ Ἱπ Αι]. Ῥτοβετέ Ἐ]ίαπ. Ἡ. Α. ΥΠ. δ9. 

χθᾷΙΕΟ ϱ Τχο]α, ἁῑαίϊας {αεαπι οο]]οφιατ. οὔδειναί ΗεαίἩ, οο5 Ῥο55ο εκ αΏας Εσίρ. 
ΠἨορίπ. 1ρηϊφεπ]α Ρειῖίος 6556. «Ἀεεί. 

ΤΕΛΟΣ ΙΦΙΓ. ΤΗΣ ΕΝ ΑΥΛ. 

να αν ανν να να να νο να ο ον ον ον να νο 

Ἐκειάεραπί Απάτεας οἱ 7αοοβας Ώυπσαπ, 

«οαάεπιῖώ (ἰαςσιεποῖς Τηρορταρᾖᾶ. 

νο νο ο ον ον νο να νο νο νο νο νι. 



Τν Νοις 5ιροπίογίδιις ἀῑχί αἰᾳιοίες, νοσυπα ι]έίπιας αγ]]αῦας ἴπ Πῖς 
Τναπιαήρας ἀερταναίιοπί 6556 ΠΠΑΧΙΠΙις οὈποσίθβ. 

οβή55α Πιεπίέ, ἴία [αοίαπι 655ε Ἰ,οείοι Ροίθοί Ιπίει]σαοιο οκ ραιοῖς 

εκεπρ]ῖ5 ἵπ Ίος 6ΕΠΕΤΟ, αι οκ Ἰας Ἠαδι]α εχοετρεῖ; Ἰάθπα {αοῖιι- 

τας 6ί ἵη αἰίοτα Ιρ]η]σεπία. ΘΟΓΙΠΑ ΠοπΠι]Ια εκ ΜΑ989. οοζᾱ. δαππία 

επί: οείετα, εκ εοπ]εσίητα. 

1ρµϊσ. ἵπ Αι]ίάρ, 

νοτ. ὅδ. 

Τ6. 

89. 

105. 

124. 

150. 

186. 

194. 

250. 

204. 

ἁπώσασθαι 

λασὼν 

κεχρηµένος, 

ἀνσὶ 

ἀμπλακὼν, 

ἀνσήσωις 

ὀρωμιέναν 

Σαλαμινος 

μωνύχοις 

Σημείοις ἐἔσ- 
4 

σολισρένως 

2Τ5. 

507. 

909. 

5409. 

ο {δ. 

580. 

5503, 

584. 

392. 

594. 

599. 

456. 

δ16. 

δ4δ. 

650. 

δ7]. 

605. 

614. 

618. 

627. 

668. 

Τιρύμνας 

φέρω 

"Άλλως 

μὲν Θεὸς 

οἶμωι ὃ εἴσῃ 

ἐγείναμεν ; 

πάρα, 

λήσομαι. 

Μαινόμεν οἵσ- 

σρων» 

ΤΟξ ἐντείνεται 

ἔνδον 

᾽Αγαμέμνονος 

σς ενές 

νεανίδοιισιν 

χκάςησο 

πλεύσασ᾽ 

Ῥοτίε ]εσ. 

ἁἀπωθοίη 

λαθὼν 

κεχιοηµένοις 

ἄμφὶ 

ἀμπλακίων, 

ἀντήσης 
3 ή 

ὀρομεένα 

Σαλαμινίοις 

Μωνυχίοις 

Σημεῖον εὖ ᾿στο- 

λισέναις 

Πρύμναισι 

φέρον 

"Αλλοις 

εὗρον 

ΤΙόλεος 
ΔΝ 3 - 

χρηστὸς αἰδεῖσ- 

9 
3 . / 

ἐμὰ χρήζεις 

δῶ, σῶν 

Υ εὐνίδος 
3”! ο” ν 

οὔ µοι, σῃ δὲ 

ἐγεινάμην : 

σοάρος, 

λήσομεν. 

Μανύμες, οἶσ- 

σρῶν 

Τόξ’ ἐνσείνει, πῶν 
3 ΔΝ 

ἐνὼν 

᾽Αγαμεμνόνιον. 

ἄσ»ενη 
/ 

νεώνιδες, νιν 

χαςθίστω 
/ 2 

σσλ.ευσουσ 

Τρῃ]σ. ἵη Αι]ιάο, 

Ὑοτ. 689, σοὺς σεμόν- 

πᾶς, 

694. συνισχάνειι 

Τ05. κακών 

ΤΤδ. Αρει φουίῷ, 

Τ91. μ’ εὐπλοκά- 

µους 

95. Ἔρυμα 

854. ψαύσιμεν 

897. Τοίους γά- 

µους 
860. οἵκων, 

865. µόνοις 

901. γεγώτα 

929. πείσοµαι, 

974. γενήσομαι. 

1011. ΤΙει9ώμεν' 

1019. λόγου». 

1064. Μουσῶν 

1075. ἔνδυτ᾽ ἐκ 

1078. Νηρηίδος 

1196. µέσοισι 

1145. Ἔγημες 

1170. ὠνούμενα. 

1916. γύνασιν 

1994. Ἐὐδαίμονος 

195]. οὐδείς: 

19756. φιλῶν 

1568. ἥξει 

1455. "Άργους 

1519. παγαῖς / 

1567. βωμιὸν 

1686. ὁρωμένη 

1619, αὐτοὺς 

Οαοάππααε 

Εοτίο Ίεσ. 
Δ / » 

τον τεκόντα γ, 

συνανίσχεται. 

χακὼ 
’ 

Φοίγιδς 

μὴ υ σπλοκάμους, 

Αρης 

1. 6. μὴ οὐ 

“Ρεύματα 
/ 9 

Ψαύοι ἄν 

ΤΤοῖον γώμιον 

3 ΔΝ 

οἰκεὺς» 

μόνοιν 

γεγώτος. 

σεισόμε-ν 

γενήσεται. 

Πείθωμμεν 

κακούς. 

Μοιρᾶν 
ιο) -- 

ἐνδυτοῖς 
/ 

Νηρήδων 
4 Δ µέσοις, καὶ 

” 

Εγηµας 

ὠνουμένω. 

γόνωσος 
Ν Εὐδωίμον, 

οὐδέν» 

φιλώ α᾿ 

ἥζω 
"Αργος 

παγὰς 

βωμοῦ 
ς [ά δρωμένου 

αν Ἡ 
αυτος. 
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ΑΙ Λλοίναν-ι ία 

ὑμκί θωςλοῦ1(ῶ οσο. ( 

ΡΑ Εαταρ1ᾶςθςβ 

2973 Εγταρ1ᾶου αρεηΏηῦε 
Α.Α 

1ε21 
Υ.ύ, 

ΡΙΕΑΞΕ ΡΟ ΝΟΤ ΡΛΕΜΟΝΕ 

6ΑΛΌ5 ΟΡ 51/5 ΕΛΟΜ ΤΗΙς ΡΟςΚΕΤ 

ΥΝΙΝΕΒΞΙΥ ΟΕ ΤΟΚΟΝΤΟ ΙΒΕΚΑΕΥ 
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